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สวนที่ 1 
บทคัดยอ 
  
 การศึกษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 2556” มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาทกรรมสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อภาคประชาสังคมและสื่อฝายที่คิดเห็นตางจากรัฐใน
กระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยศึกษาสื่อมวลชนกระแสหลักคือ รายการขาว 3 มิติและรายการ
ที่นี่ไทยพีบีเอส สื่อภาคประชาสังคมคือ เวบบล็อกของเวบไซตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตและสื่อของกลุมผูที่เห็น
ตางจากรัฐคือ เวบไซตพูโลอินโฟ อัมบรานิวสและคลิปแถลงการณของบีอารเอ็น  โดยกรอบเวลาในการศึกษาเริ่มตน
ตั้งแตมีการลงนามการพูดคุยสันติภาพในเดือนกุมภาพันธ  2556 จนถึงเดือนมิถุนายน 2556 

ผลการวิจัยพบวา การรายงานขาวของสื่อกระแสหลักคือชอง 3 และไทยพีบีเอส พยายามที่จะกุมทิศทาง
ขาวสารใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพดําเนินตอไปได โดยสวนหนึ่งใหพ้ืนที่การสื่อสารจากภาครัฐเนื่องจากสามารถที่
จะเขาถึงตัวแหลงขาวและแหลงขอมูลไดงายกวาฝงบีอารเอ็นซึ่งสื่อมวลชนไทยยังคงเขาถึงไดยาก พบดวยวาสื่อกระแส
หลักมีทาทีในการตรวจสอบหรือลังเลตอกระบวนการสันติภาพและมีทาทีของการรักษาผลประโยชนของรัฐ แตก็มีความ
ออนไหวตอวาทกรรม “แบงแยกดินแดน” มากเปนพิเศษ การนําเสนอวาทกรรมการพูดคุยสันติภาพจึงถูกอางอิงภายใต
กรอบของรัฐธรรมนูญเพ่ือสรางความชอบธรรมและไมขัดตอกฎหมายแหงรัฐ  

วาทกรรมของฝายที่คิดเห็นตางจากรัฐ พบวา เวบไซตพูโลอินโฟ (puloinfo) ทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของ
ขบวนการพูโล พบวาทกรรมสนับสนุนการเขารวมพูดคุยสันติภาพคือการแกปญหาตามแนวทางสันติและวาทกรรม 
“สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” ขณะที่อัมบรานิวส (Ambranews) เปนพื้นที่ของการวิพากษวิจารณ
กระบวนการพูดคุยสันติภาพและไมเห็นทั้งฝายผูนําบีอารเอ็นและฝายรัฐไทย โดยการอางความชอบธรรมของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่จะตองตัดสินใจดวยตนเองมากกวาที่จะเปน “ละครการเจรจา” ขณะที่บีอารเอ็นเลือกท่ีจะใชสื่อใหมอยางยู
ทูบสื่อสารกับสาธารณะทําใหเปนฝายไดเปรียบและรุกในทางการเมืองในการยื่นขอเสนอตอรัฐไทย บีอารเอ็นสื่อสาร
ดวยทวงทํานองที่แข็งกราว หยิบยกวาทกรรม “ชาตินิยมมลายู” ในฐานะ “ผูปลดแอกจากอาณานิคมสยาม” และการ
อางในฐานะตนเปนตัวแทนของ “ประชาชาติปาตานี” การอาง “สิทธิความเปนเจาของ” เหนือดินแดนปาตานี และ 
“สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” 

การสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะของกลุมภาคประชาสังคม ในพื้นที่เวบบล็อกของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
พบความตื่นตัวอยางยิ่งของประชาคมท่ีสนใจในการใชกระบวนการสันติภาพในการแกปญหาความขัดแยงในภาคใต 
ชวงเวลาดังกลาวกอใหเกิดกลุมบล็อกเกอรหนาใหมและมีชื่อเสียงขึ้นหลายคน โดยบางคนแสดงความคิดเห็นและทาที
เห็นดวย แตบางคนก็แสดงความลังเลสงสัย ไมสนับสนุน วิพากษวิจารณกระบวนการพูดคุยสันติภาพ พบการโตแยง
ระหวางกันจนพัฒนาเปนพื้นที่ของการสนทนาในประเด็นสันติภาพที่ทุกคนสามารถสื่อสารและความคิดเห็นที่แตกตาง
กันไดโดยเสรี ซึ่งเมื่อมีการถกเถียงมากข้ึนเทาไหรก็พบวา เกิดวาทกรรมในพ้ืนที่ดังกลาวคือ “สันติภาพ” “สันติวิธี” 
“ประคับประคองกระบวนการสันติภาพ” และ “พ้ืนที่กลาง” ทามกลางความขัดแยง นอกจากนี้ยังพบบทบาทของการ
เปนพื้นที่สาธารณะที่ผลิตความรูความเขาใจในกระบวนการสันติภาพอีกดวย ซึ่งถือเปนบทบาทใหมในฐานะพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผานความขัดแยง (conflict transformation) ที่สําคัญในอนาคต 
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Abstract 
 

This research examines the discourse of mainstream media, civil society media and dissident media in the 

southernmost provinces.  It investigates “3 Miti News” and “Here is TPBS” programs as mainstream media outlets, Deep 

South Watch’s website as a civil society media outlet, PULO website and Ambranews as dissident media outlets. This study 

covers the period from the launching of the peace dialogue in February 2013 to June 2013.    

 

This study finds that the “3 Miti News” and “Here is TPBS” programs try to maintain the direction of news 

coverage in a way that facilitates the continuation of the peace dialogue.  They provide more space for the Thai 

government side to voice its views primarily because government sources are more approachable, whereas the Patani-

Malay National Revolutionary Front, the most significant insurgent group also known as BRN, remains harder to reach for 

the mainstream press. The mainstream media also treat the peace process with reservation and skepticism and express a 

great deal of concerns over its negative effect on the state’s interest.  However, they treat the discourse of “separatism” 

with greater sensitivity.  The peace dialogue discourse is framed as being undertaken under the Thai constitution so that it 

would sound legitimate and remain within the scope of Thailand’s supreme law.  

 

The puloinfo website functions as a propaganda tool for the Patani United Liberation Organisation (PULO), one of 

the active militant groups.  It is found that it promotes the discourse of participation in the peace dialogue, peaceful 

conflict resolution and rights to self-determination.  Ambranews takes a critical stance towards the peace process and 

supports neither the BRN leadership nor the Thai government. It emphasizes on people’s participation in the decision-

making process, saying that they should not simply sit idly and watch the “play on the negotiation”.  As for the BRN, it 

uses new media such as YouTube to communicate with the public and to increase its political leverage over the Thai 

government. It uses this channel to express its aggressive stance through the proposal of the five demands to Thai 

government. It uses the discourse of “Malay nationalism” and expresses itself as “liberators from Siamese colonialism”.  It 

claims to represent the “Patani Ummah” (Patani community) that has the “sovereign rights” over the Patani land and the 

“rights to self-determination”.  

 

As for civil society media, Deep South Watch has used web blogs as a channel of communication to voice various 

views of civil society groups, particularly in relation to peace dialogue. It demonstrates that civil society groups have 

attached great interest to peace process as a means to resolve conflict in southern Thailand.  There are several new 

bloggers who have become popularly known in a short period of time. Some express their support to the peace process, 

while others are hesitant and skeptical about it.  This space soon became a forum where civil society groups freely 

communicate and debate their differing views on the peace dialogue.  As this discussion grows, it is found that the 

discourse on “peace” “non-violence”, “keeping the peace process alive” and “common space” has become more 

prominent.  Besides, this space also plays a vital role in producing knowledge and creating better understanding on the 

peace process. This new development could be beneficial in the preparation for conflict transformation in the future.  
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วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 2556  
Media Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013 

 

2. บทนํา 
 การลงนามใน “ขอตกลงทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ” (General Consensus 

on Peace Dialogue Process) ระหวางรัฐบาลไทยและกลุมบีอารเอ็น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

(ค.ศ. 2013) โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเปนผูประสานงาน เปนการกอตัวของทางออกในทิศทางสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับเสียงตอบรับอยางกวางขวางจากประชาชนในพ้ืนที่และฝายตางๆ ที่เก่ียวของ 
เสียงตอบรับเหลานี้มีทั้งเสียงที่สนับสนุนและเสียงที่แสดงความสงสัยตอการริเริ่มแกไขปญหาความขัดแยง
ในรูปแบบการพูดคุยสันติภาพ หรือกระทั่งมีการตั้งคําถามและคัดคานไมเห็นดวยที่รัฐบาลยกระดับ
สถานภาพของขบวนการเอกราชปาตานีซึ่งเปนคูกรณีของความขัดแยง ขึ้นมาพูดคุยอยางเทาเทียมกันใน
เวทีของกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร 
 ความริเริ่มของรัฐบาลในครั้งนี้ไดดําเนินการอยางเปดเผย โดยมีการแถลงขาวตอสาธารณะผาน
สื่อมวลชนเปนระยะ สื่อมวลชนนอกจากทําหนาที่ในการนําเสนอขาวสารขอเท็จจริงในเรื่องนี้แลว ยังทํา
หนาที่เปนพื้นที่สาธารณะในการตีความเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือการสะทอนความคิดเห็นในหลากหลาย
รูปแบบ เชน การวิเคราะห บทความ บทนํา หรือสารคดี ทั้งในสื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ และอินเทอรเน็ต ซึ่งเปน
พ้ืนที่ซึ่งเขาถึงไดงายทั้งฝายผูนําเสนอและผูรับ การศึกษากระแสตอบรับตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพใน
สื่อมวลชนในระยะเริ่มตนของการพูดคุยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินทาทีของทุกฝาย ยิ่งไปกวานั้น 
บทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารมีอิทธิพลสูงตอการรับรูและความเขาใจของสาธารณชนและมีผลตอ
การสรางฉันทามติที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพในระยะขางหนา 

 โครงการวิจัยเรื่องวาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต จึง
ประสงคจะศึกษาการดําเนินการของกระบวนการสันติภาพและประเมินทัศนะของฝายที่เกี่ยวของในเรื่องนี้
ที่นําเสนอผานสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อภาคประชาสังคม และสื่อของผูที่คิดเห็นตางจากรัฐและขบวนการ
เคลื่อนไหวอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาถึงทาที และวาทกรรมตาง ๆ ที่สะทอนผานพื้นที่สาธารณะของสื่อ 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของ “ขอตกลงทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพ่ือ

สันติภาพ” 

2. เพ่ือศึกษาวาทกรรมสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อของรัฐและสื่อภาคประชาสังคมในกระบวนการ
สันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

3. เพ่ือศึกษาทิศทางของวาทกรรมสื่อฝายที่คิดเห็นตางจากรัฐ ในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย  
 โครงการวิจัยเรื่องวาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
กําหนดประเภทของสื่อที่จะทําการศึกษาไว 4 ประเภทไดแก 

1. สื่อกระแสหลัก     ไดแก สื่อทีวีระดับชาติ 
2. สื่อภาคประชาสังคม    ไดแก สื่อออนไลน 
3. สื่อของผูเห็นตางจากรัฐและกลุมเคลื่อนไหว  ไดแก สื่อออนไลน 

 

กลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาเรื่องวาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะ
เลือกตัวอยางสื่อรวม 4 ประเภท จํานวน 5 ชื่อ ดังตารางขางลาง 
 

ประเภทของ
สื่อ 

สื่อ ชื่อ 

 

URL เจาของสื่อ 

สื่อกระแสหลัก 

(ระดับชาติ) 
 

โทรทัศน ชอง 3 / รายการขาวสามมิติ 
ไทยพีบีเอส /  ที่นี่ไทยพีบีเอส 

 

 

http://www.thaitv3.com/ 

http://live.thaipbs.or.th/ 

 

กิตติ สิงหาปด 

สํานักขาว/ ไทยพีบีเอส 
 

สื่อภาค
พลเมือง/ 
ประชาสังคม 

เวบไซต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต
(deepsouthwatch) 
 

 

www.deepsouthwatch.org/ 

 

 

ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต 

สื่อของผูที่
คิดเห็นตาง
จากรัฐ/ กลุม
เคลื่อนไหว
ตอตานรัฐ 

เวบไซต Puloinfo 

Ambra News 

 

http://www.puloinfo.net/ ไมสามารถระบ ุ

ขบวนการบี
อารเอ็น 

Youtube BRN Youtube BRN บีอารเอ็น 

โดยเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่เก่ียวของกับประเด็นการพูดคุยสันติภาพ โดยเลือกเก็บตัวอยางระหวางเดือน
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2556 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 รองศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์  ที่ปรึกษาโครงการ 

 อาจารยสมัชชา นิลปทม    นักวิจัย 

นางสาวรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช   นักวิจัย 

 นายอับดุลกอยยูม ตาเละ    ผูชวยวิจัย 
 

http://www.thaitv3.com/
http://live.thaipbs.or.th/
http://www.deepsouthwatch.org/dj
http://www.pataninews.net/


  7 

 

4. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูเขียนจะเนนการประมวลองคความรูเพื่อใชในการทําความเขาใจปรากฏการณที่
เกิดข้ึน โดยจะทําการแบงชุดความรูออกเปน 3 สวนดวยกันคือ 1) ทฤษฎีและชุดความคิดเพ่ือการวิเคราะห
วาทกรรม 2) ความรูเบื้องตนวาดวยกระบวนการสันติภาพและ 3) บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการ
สันติภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 แนวคิดวาทกรรม (Discourse Theory )  
ทฤษฎีวาทกรรมพัฒนามาจากแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) นักปรัชญาฝรั่งเศสที่

ถือไดวาเปนเลิศในดานระบบความคิดและโดดเดนที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 สําหรับฟูโกตแลวเขาสนใจ
ประเด็นของความสัมพันธของ ภาษา อํานาจและความรู ซึ่งพัฒนามาสูทฤษฎีที่โดดเดนที่สุดอันหนึ่ง
ขอเสนอเรื่องของ “วาทกรรม” ที่มีความพยายามใหความหมายไวดังนี้ 

 

วาทกรรม คือ ระบบและกระบวนการผลิตเอกลักษณและความหมายใหกับสิ่งตางๆ เชน ความรู 
ความเปนจริง ตัวตนของมนุษย ฯลฯ เปนกฎเกณฑในการกําหนดการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงหรือการ
หายไปของสิ่งตางๆ ทั้งยังมีโครงสรางที่กําหนดคําพูดทั้งหลายเพ่ือกําหนดใหเปนจริง โดยมีระบบกฎเกณฑท่ี
กําหนดสรางความหมายและความเปนไปไดในการพูดถึงความเปนจริง ความเปนจริงในที่นี้ไมใชขอเท็จจริง
เชิงประจักษ แตมีระบบกฎเกณฑที่กํากับวาอะไรเปนจริง อะไรไมเปนจริง วาทกรรมยังมีอํานาจและความ
รุนแรงเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผูมีอํานาจหรือสถาบันในสังคมเปนผูกําหนดวาทกรรมหรือกรอบความรูนี้ใหแก
สังคม วาทกรรมจึงมีหนาที่หนึ่งในการสราง “ระบอบวาดวยความจริง” นั้นกับสังคมอีกดวย (ไชยรัตน 
เจริญ สินโอฬาร, 2542 : 19-21, 48 อางในสุภางค จันทวาณิช) 
 

“วาทกรรม คือ การผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่องตางๆ เปนการผลิตชุดของความรู 
กฎเกณฑและขอปฏิบัติทางสังคม นอกจากนั้นยังรวมถึงสถาบันทางสังคมและปฏิบัติการที่ตอเนื่องจาก
ความรูนั้นดวย วาทกรรมจึงทําใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูกผลิตขึ้น” (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 

51 อางใน สุภางค จันทวาณิช) 
 

วาทกรรม คือ ขอความที่ถูกพูดหรือเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในยุคใดยุคหนึ่ง โดยเนื้อหา
ของขอความดังกลาวถูกกํากับดวยกรอบความรู (Episteme) ของสังคมยุคนั้นๆ อีกท้ังการไหลเวียน
เผยแพรของขอความยังสงผลใหเกิดปฏิบัติการทางสังคม (social practice) บางอยางที่สอดคลองกันอีก
ดวย (เสนาะ, 2548 : 300 ) 

 

วาทกรรมจึงหมายรวมถึงผลรวมของถอยแถลง (statement) ที่ทําหนาที่ยึดโยงสนามทางสังคมอัน
แตกตางหลากหลายเขาไวดวยกันดวยกฎเกณฑบางอยาง กฎเกณฑนี้ไมใชเพียงกฎทางภาษาศาสตร แต
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รวมถึงกฎของการแบงแยกประเภท เชน การแบงแยกระหวางความมีเหตุและไรเหตุผล ความรูและความไม
รู ความจริงและความเท็จ การแบงแยกดังกลาวเปนการจัดลําดับของวาทกรรมเฉพาะในแตละยุคสมัยเพ่ือ
กําหนดกลไกเชิงโครงสรางของความเปนจริงทางสังคมผานกระบวนการผลิตความรู ยุทธวิธีและการปฏิบัติ 
(Revel, 2002 : 22-23) 

 
ภาษา ความรู อํานาจและความจริง 

ฟูโกตจึงสนใจ  3  แนวคิดท่ีเชื่อมโยงกันดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน โดยมีคําถามวาเมื่อ “วาท
กรรม” ผลิตสิ่งที่เรียกวาความรู นั้นไดสถาปนา “อํานาจ” ใหเกิดข้ึนไดอยางไร (กาญจนา, 2544 : 354-

357) วิธีการที่ถูกพูดถึงในชวงประวัติศาสตรหนึ่งเปนอยางไรและมันไดทําหนาที่ในการสราง “ภาพ
ตัวแทน” ของเรื่องหนึ่งๆ ผานกระบวนการความรูไดอยางไร จึงมีการขยายความของประเด็นนี้วา “ไมมีสิ่ง
ใดไมมีความหมายภายนอกวาทกรรม” ซึ่งหมายความวา ภายในวาทกรรมคือแนวคิดการกอรางโดยสังคม 

(social construction) ที่ตองกระทําผาน “ภาพตัวแทน” เพ่ือตอกย้ําวา เราจะมีความสามารถในการรับรู
สิ่งตางๆ ก็ตอเมื่อมันมีความหมายเทานั้น วาทกรรมจึงเปนตัวผลิต “ความรู” มิใชสิ่งตางๆ มีความหมายอยู
ในตัวของมันเอง (Hall, 1997:  44- 45) 

 

แตในประเด็นความรูฟูโกตกลับกลาววา ความรูนั้นเกิดมาจากวิธีการที่อํานาจในสังคม ทําให
เรื่องราวอันใดอันหนึ่งกลายเปนหัวขอ (topic) หรือเปนกําหนดขึ้นมาใหหัวขอและประเด็นนั้นเปนเรื่องที่
ทุกคนตองรู (subject of knowledge) ผานวาทกรรมตางๆ โดย หัวขอนั้นควรถูกพูดขึ้นอยางมี
ความหมาย มีสาระ มีกลวิธีของการอธิบายวาจะอธิบายหัวขอนั้นอยางไร มีเหตุผลอะไรประกอบขึ้นมา 

ขอบเขตท่ีควรจะรูมีมากนอยแคไหน เชน ความอวนและคลอเรสเตอรอล กอรางขึ้นมาผานชุดของถอยคํา
และความรูที่มาพรอมกับความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการแพทย วาทกรรมนี้จึงถูกยึดโยงอยูกับยุคสมัย
โดยวาทกรรมชุดนี้ยอมไมเคยเปน “ความรู” ขึ้นมาอยางแนนอนอยางเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สังคมยุค
หนึ่งๆ จึงมีวาทกรรมในประเด็นตางๆ อยูจํานวนหนึ่งที่แพรหลายอยางกวางขวางอิงกับกรอบความรูเปนที่
ยอมรับของคนสวนใหญและอาศัยชองทางที่เขาถึงมวลชนไดอยางใกลชิดจนสามารถเรียกไดวาเปนวาท
กรรมกระแสหลัก (mainstream discourse) ซึ่งมีที่มาจากกลุมผูถือครองอํานาจนั้นอยูในสังคมยุคนั้นๆ 

วาทกรรมอื่นๆ ทีท่าบทับกับกรอบความรูที่แตกตางกันออกไปจึงมีฐานะเปนเพียงวาทกรรมกระแสรอง ไม
วาจะเปนวาทกรรมทางเลือกอ่ืน (alternative discourse) หรือวาทกรรมโตแยง (contesting discourse) 

 

เขาจึงกลาววา “ไมมีความรูอะไรเลยที่อยูนอกเหนือวาทกรรม” การอางความสัมพันธของ 2 ตัว
แปรนี้ เนื่องจากวาทกรรมเปนตัวสราง สิ่งที่จะตองรู (subject of knowledge) ดังตัวอยางที่เขาหยิบยก
และศึกษาผานงานของเขาในเรื่องของ ความบา เพศและการลงโทษวา เปนเรื่องที่มีอยูแลวมานานแสนนาน
กับมนุษยชาติ แตทวามันจะยังไมเปนความรูจนกระทั่งมีสถาบันตางๆ ที่สรางและผลิตวาทกรรมเพื่อให
ความหมายตอสิ่งนั้นๆ  (กาญจนา, 354-357, เรื่องเดียวกัน) ในกรอบความคิดนี้ยังไปสัมพันธกันโดยตรงกับ
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โลกสมัยใหม ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบการสื่อสารมวลชนทําหนาที่ในการแพรกระจายขอมูล
ขาวสารนอกจากนี้ยังมีความเปน “สถาบัน” ที่ทําหนาที่ในการกําหนดวาระของขอมูลขาวสาร วาประเด็น
ใดควรถูกนําเสนอสูสาธารณะหรือไม   รวมถึงขอตกลงของสังคมที่เปนที่เขาใจกันดีวา “ขาวสาร” 
โดยเฉพาะรายการ “ขาว” ทําหนาที่ในการผลิต “ความจริง” ใหกับสังคม ในกรณีจึงจะเห็นไดอยางชัดเจน
วา สถาบันการสื่อสารมวลชนคือสถาบันทางสังคมในการผลิตวาทกรรมทั้งหลายนี้ขึ้นมาและสถาปนาความ
จรงิใหเกิดขึ้นและถูกทําใหยอมรับโดยทั่วกันอีกดวย 
 

 จากหนังสือเรื่อง The Order of Discourse (1971)  ของฟูโกต เขาเสนอความคิดวา ในสังคม 
การผลิตวาทกรรมไดถูกควบคุม ถูกคัดเลือก ถูกจัดการโครงสรางและถูกเผยแพรซ้ําผานกระบวนการ
บางอยางที่มีจุดประสงคเพ่ืออํานาจ จึงปฏิบัติการทางวาทกรรมมาในรูปแบบของ 1) การหาม 2) การ
แบงแยก และ 3) การปฏิเสธ ซึ่งถูกอภิปรายตอมาวา “การหาม” ในทีนี้หมายถึง การทําใหบางอยางเปน
เรื่องตองหาม ผานพิธีกรรม รวมถึงการมอบเอกสิทธิ์หรือขอยกเวนบางอยางแกผูพูดหรือเจาของวาทกรรม 
ในสวนของ “การแบงแยก” เขาไดยกตัวอยางการศึกษาประวัติศาสตรของการเกิดคูตรงขามระหวางสิ่งที่
ถูกกับสิ่งที่ผิดอันเปนวาทกรรมที่กําหนดใหมนุษยรูวาอะไรคือสิ่งที่ควรยอมจํานน เชน วาทกรรมที่ปรากฏ
ในนามของกฎหมาย ประเพณี หรือความยุติธรรม กระบวนการทางวาทกรรมเหลานี้นําไปสูการทําใหเปน
สัจธรรมเปนจริงขึ้นมา และมีผลตอความคิดและการกระทําของมนุษยในสังคม และรูปแบบสุดทาย “การ
ปฏิเสธหรือระบบการกีดกัน” เปนอีกรูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการทางวาทกรรมที่กําหนดใหเรารูวาอะไรคือ
สิ่งที่พูดไดและอะไรไมควรพูด วาทกรรมจึงเปนความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ถูกนิยามวาเปนจริง โดยอิงอยู
ภายใตกรอบความรูแบบหนึ่งดวยปฏิบัติการของความสัมพันธเชิงอํานาจ (อานันท, 2552 : 60) 

 

อานันท กาญจนพันธ นักวิชาการดานมานุษยวิทยา พยายามที่จะหยิบยกตัวอยางที่ฟูโกตเสนอใน
ประเด็นดงักลาวโดยเชื่อมกับปรากฏการณที่สัมพันธกับสื่อมวลชนวา “ตัวอยางของการอธิบายการนิยาม
ความหมายมีหลายรูปแบบ เชน การปายสีในกรณีของขาวชาวเขาวา “มงคายา” คําพูดนี้ดูเหมือนจะเปน
คําพูดธรรมดา แตก็ไดกลายเปนการนิยามไปในตัวแลว เพราะเมื่อการใสความหมายของ “พรมแดน” เขา
ไปแลววา “ชาวเขา” เปนกลุมชนที่แตกตางจาก “ชาวเรา” เพราะการคายาเสพติด นั่นเทากับเปนการ
กักขังคนใหอยูกับภาพลักษณที่ตายตัวดวยวาทกรรมหรือสรางพรมแดนขึ้นมาแบงแยกเสีย” (อานันท, 
2552 : 61) การสรางวาทกรรมจึงไมใชแคคําพูดเฉยๆ แตเปนปฏิบัติการของการนิยาม มีการจําแนกแยก
ออก แลวเอาสถาบันมาตอกย้ําใหเห็นความแตกตางนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องพรมแดนของรัฐชาติ ความรู 
ในสาขาวิชาตางๆ (อานันท, 2552 : 62) 

 

นอกจากนีก้ารนิยามความหมายใหเปนวาทกรรมยังสามารถทําผานการใหความคิดเห็น การ
วิพากษวิจารณและการใหขอสังเกตจากนักวิชาการ ผานสือ่มวลชน หนังสือพิมพ ตําราเรียนตางๆ จนเรา
สามารถที่จะเขาใจไดตามนั้น เพราะถูกตอกย้ําอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ฟูโกตชี้วา คนที่พูดเรื่อง
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เหลานั้นจะเริ่มมีสถานภาพทางสังคมมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอยู ทําใหคําพูดของเขามีน้ําหนักขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะถามีสถาบันรองรับวามีความรูโดยตรงชัดเจน จะทําใหมีการแบงพรมแดนที่ชัดเจนมากข้ึน 

เชน หมอพูดเรื่องโรคภัย ยอมมีความหมายและนัยสําคัญมากกวาอาชีพอ่ืนพูดเปนตน (อานันท, 2552 : 

63) 

 

ระบอบและพิธีกรรมของความจริง 
การผลิตความรูเพื่อใหยอมรับ “ความจริง” ในฐานะ “วาทกรรม” มีเรื่องปริมณฑลของสรรพสิ่ง

ตางๆ ผานพิธีกรรมตางๆ เชน รัฐจะแสดงอํานาจไดไมใชอยูดีๆ จะเขามาจับกุมคนไดเลย แตรัฐจะตองแสดง
ความชอบธรรมบางอยางในการกระทําอันนั้น ฟูโกตพยายามที่เรียกความชอบธรรมแบบที่คุนเคยใน
สํานักเวเบอรเรียนนี้วา “ความจริง” โดยพยายามท่ีจะชี้ใหเห็นวา 
 

“การจะมีอํานาจก็ตองแสดงความรูใหเห็นดวยวามีอํานาจไดอยางไร” ซึ่งเขาเรียกกระบวนการนี้วา 
“พิธีกรรมของความจริง” พิธีกรรมในความหมายนี้ไมใชความหมายเดิมที่พูดถึงประเพณีแตอยางใด แต
หมายถึงกระบวนการบางอยางที่เปนการตอกย้ําอํานาจหรือตอกย้ําความจริงใหกับวาทกรรม นัยวาเปนการ 

“สื่อสารความจริง” (อานันท, 2552 : 124-127) ในความหมายนี้พิธีกรรมจึงกลายมาเปนปฏิบัติการของ
อํานาจที่สามารถแสดงผานการสื่อสารออกมา ในแงของรัฐก็จะแสดงการสถาปนาอํานาจผานพิธีกรรมเชนนี้
อยูเชนกันในแบบที่เรียกวา “นาฏยรัฐ” (Theatre State) ที่รัฐตองแสดงละครใหคนเขาใจวารัฐนั้นมีอํานาจ
จริงผานพิธีกรรมตางๆ (อานันท, 2552 : 128, เรื่องเดียวกัน) ซ่ึงดัดแปลงไปตามยุคสมัย เชน พิธีการลง
นามในสนธิสัญญาหรือพิธีสารตางๆ ที่เราพอที่หยิบมาพิจารณาไดเชนกันในฐานะของ “พิธีกรรมแหงโลก
สมัยใหม” 
 

ในแงมุมที่สัมพันธกับประเด็นอํานาจ ฟูโกต กลับสนใจวา ตัวภาษาเองถูกใชอยางไรและการใช
ภาษานั้นถูกนําไปสัมพันธกับปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอื่นๆ  อยางไร ซึ่งเมื่อเปนเชนนั้น วาทกรรมจึงเขาไป
ของเกี่ยวสัมพันธ ในการสถาปนา ธํารงรักษา อํานาจของสถาบันตางๆ เอาไว ตั้งแตการวางกฎเกณฑ รวม
ไปถึงการนิยามอ่ืน โดยผานสถาบันรองรับอยางเปนระบบ ทั้งนี้ยังพรอมที่จะขจัดและกีดกันการใหนิยาม
ของผูอ่ืน (definition & exclusion) เชน การปลนจี้ อาชญากรรม การรักษาบูรณภาพเหนือดินแดน ซ่ึง
แนนอนวาวายอมไมยินยอมรับการนิยามจากฝายตรงกันขาม ซึ่งอาจเห็นการปะทะกันระหวาง “กบฎ” กับ 

“ผูปลดปลอย” หรือ “โจรใต” กับ “ผูปลดปลอยประชาชาติปาตานี” แยงยื้อชวงชิงกันอยูเสมอ ดังนั้นเรา
จึงไมเคยเห็นสถาบันใดๆ เลยที่ดํารงอยูไดโดยที่ “ไมพูดอะไรเลย” และถาพูดแลว “ไมมีใครฟง” ก็แสดงวา 
หมดอํานาจแลว (กาญจนา, 2546 : 359) 

 

ในแงนีจ้ึงมีความเชื่อมโยงกับประเด็นการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารผานสถาบันสื่อมวลชนจึงได
ทําหนาทีใ่นฐานะ “อาณาบริเวณท่ีประกอบพิธีกรรม” อันที่เปนทีจ่ัดวางของปฏิบัติการทางอํานาจที่เมื่อ
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ปรากฏออกมาอยางซ้ําๆ ก็จะตอกย้ําอํานาจของความจริงของวาทกรรมนั้นใหปรากฏขึ้นมาโดยแทรกซึม
เขาไปอยูในความรูสึกนึกคิดจนสามารถฝงลึกลงไปสูระดับวิถีชีวิตประจําวันของผูคน กระทั่งสามารถแลดู
เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่สามารถยอมรับกันไดจนดูคลายเปน “สามัญสํานึก” รวมกันของสังคม 
 

การวิเคราะหวาทกรรม 

  จากคอนเซปทหลักที่ฟูโกตไดนําเสนอในขางตน เขาไดนําเสนอมรรควิธีในการวิเคราะหวาทกรรม
ดวยแนวทางท่ีเรียกวา “โบราณคดีทางความรู” (Archeology of Knowledge) รวมถึงการสืบสาวที่มาที่
ไปทางประวัติศาสตรเพ่ือคนหาสาแหรกของการใหความหมายในแตละยุคสมัยผานเครื่องมือที่เรียกวา 
“วงศาวิทยา” (Genealogy) ในขณะที่นักวิชาการในชั้นหลังที่สมาทานเอาความคิดของฟูโกตมาพัฒนาเพ่ือ
วิเคราะหสังคมตางสรางสรรควิธีการวิเคราะหวาทกรรมขึ้นมาดวยเชนกัน 

 
การวิเคราะหวาทกรรม จึงเปนการศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการขั้นตอน ลําดับเหตุการณและ

รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ในการสรางเอกลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่งที่หอหุมเราอยูในสังคมใน
รูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติของวาทกรรม (Discursive practice) วาดวยเรื่องตางวามีความเปนมา
อยางไร มีการตอสูเพ่ือชวงชิงการนํา (Hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑวาดวยเรื่องนั้นอยางไร มี
ความหมายเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณอะไรบางและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
สรางรวมตลอดถึงการกด/ ปดกั้นของสิ่งเหลานี้ของวาทกรรม มีอะไรบาง (ไชยรัตน เจริญ สินโอฬาร, 

2542`: 27-28 อางในสุภางค จันทวาณชิ) โดยภาคปฏิบัติของวาทกรรม (Discursive practice) จึงเปน
รูปแบบของความสม่ําเสมอที่เกิดข้ึนในการแสดงออกของวาทกรรม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษยไมรูตัว 

เกิดข้ึนในระดับคําพูด (parole) ซึ่งเปนกระบวนการไมใชระดับภาษา (language) ซึ่งเปนตัวระบบหรือ
โครงสราง 

 

ปฏิบัติการทางวาทกรรมจึงเปนการเผชิญหนากันระหวางแรงปรารถนาที่จะพูดในนามของความ
จริงและอํานาจในการควบคุมคําพูดในนามของความเท็จ แนวคิดดังกลาวถูกนํามาใชเปนกรอบในการศึกษา
การสื่อสารในสังคมโดยพัฒนาเปนทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหซึ่งใชทั้งแนวทางภาษาศาสตรเพ่ือศึกษา
ปรากฏการณทางสังคมจึงมีผูที่เสนอแนวคิดในการวิเคราะหวาทกรรมมีผลงานเปนที่ยอมรับก็คือ นอรมัน 
แฟรคลัฟ (Norman Fairclough) ไดเสนอทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse 

Analysis) หรือเรียกสั้นวา CDA เพ่ืออธิบายปฏิบัติการทางวาทกรรมในฐานะที่เปนรูปแบบพฤติกรรมทาง
สังคมท่ีนําไปสูการสรางโลกทางสังคม รวมทั้งอัตลักษณและความสัมพันธทางสังคม แนวทางการวิเคราะห
ของแฟรคลัฟ มองวา วาทกรรมเปนรูปแบบของปฏิบัติการทางสังคมที่เปนทั้ง “ผูกําหนด” โลกทางสังคม
และ “ผูถูกกําหนด” โดยการกระทําทางสังคมอ่ืน ๆ วาทกรรมจึงมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงวิภาษวิธี
กับมิติทางสังคมอ่ืนๆ วาทกรรมมิใชเพียงกอใหเกิดการสรางรูปและการสรางรูปใหมของโครงสรางทางสังคม
เทานั้น แตมันยังสะทอนสังคมนั้นดวย (JØrgensen and Phillips, 2002 : 63) 
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การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจึงมีเปาหมายเพ่ือเผยใหเห็นบทบาทของปฏิบัติการทางสังคมใน

การรักษาความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันและมุงหวังที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผาน
เสนความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีความเทาเทียมกันมากข้ึนในกระบวนการสื่อสารและกระบวนการทางสังคม
โดยทั่วไป สําหรับแนวทางการวิเคราะหของแฟรคลัฟจะใหความสําคัญกับตัวบท อันไดแก การใชภาษา 
วิธีการสื่อความหมาย รูปแบบทางวัจนกรรม รวมไปถึงตัวบทที่เปนอวัจนภาษา เขาใชแนวการวิเคราะหตัว
บทอยางละเอียดเพ่ือดูวา กระบวนการทางวาทกรรมทํางานอยางไรในตัวบทเฉพาะนั้น แตขณะเดียวกัน
การวิเคราะหทางภาษานั้นก็เพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางตัวบทกับสังคมดวยการตั้ง
คําถามที่วา ตัวบทนั้นถูกผลิตขึ้นมาอยางไรและมันถูกรับรูและตีความอยางไร และตัวบทนั้นกอใหเกิดการ
สรางตัวบทอื่น ๆ ตอไปอยางไร กระบวนการนี้เรียกวา ความสัมพันธระหวางวาทกรรมในตัวบท 
(Interdiscursivity) ดูใน (JØrgensen and Phillips, 2002 : 66) 

 

กรอบที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธนี้จึงประกอบดวย 3 สวนไดแก 1. ตัวบท (text) 2. 

ปฏิบัติการทางวาทกรรม คือกระบวนการผลิตและรับตัวบท และ 3. วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 
(social practice) คือ สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่การสื่อสารนั้นเปนสวนหนึ่ง ในการศึกษา
ความสัมพันธทั้งสามระดับดังกลาว แฟรคลัฟ เชื่อวาจะตองศึกษาในลักษณะสัมพันธบท (intertextuality) 

คือดูที่จุดเชื่อมตอระหวางตัวบทและปฏิบัติการทางวาทกรรมวามีความขัดแยงกันหรือไม มีการจัดระเบียบ
อยางไรและเพ่ือจุดประสงคอะไร การจัดระเบียบทางวาทกรรมในตัวบทนี้มักเกิดข้ึนในพื้นท่ีทางสังคม 
(สาวิตรี, 2549 : 23 - 48)  

 

 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มุงที่จะศึกษาการดําเนินการของกระบวนการสันติภาพและประเมิน
ทัศนะของฝายที่เก่ียวของในเรื่องนี้ที่นําเสนอผานสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อภาคประชาสังคมและสื่อของผู
ที่คิดเห็นตางจากรัฐและขบวนการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ผาน “วาทกรรม” ที่สะทอนผานพื้นที่สาธารณะของสื่อ 
โดยจะพบวากรอบ “ความรู” เกาเรื่องการเจรจาสันติภาพ ซ่ึงมีมรดกของชุดความรูยุคสงครามเย็น ในกรณี
ที่ตองปดลับ ไมเปดเผยตอสาธารณะซึ่งถือเปน “ความรู” ในหวงหนึ่งของประวัติศาสตร จะสามารถนํามา
อธิบายกระบวนการสันติภาพในพลวัตใหมที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดหรือไม ผูเขียนจึงเห็นวา
จะตองทําความเขาใจตอสาระของกระบวนการสันติภาพรวมสมัยดวยเชนกันวาในกระบวนการดังกลาวมี
รายละเอียดโดยสังเขปเปนอยางไรซึ่งจะกลาวตอไปในสวนหลังจากนี้ 
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ความรูทั่วไปวาดวยกระบวนการสันติภาพ1 
เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานทีส่ําคัญตอการทําความเขาใจในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ ปาตานี 

ผูเขียนจึงสรุปผานคําบรรยายพิเศษของ ดร.นอรเบิรต โรเปอร นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแยงและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) และผูเชี่ยวชาญอาวุโสแหงองคกรสนับสนุนสันติภาพเบิรก
ฮอฟ ประเทศเยอรมนี ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมใหความรูกับภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2554 

 

คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ 
“การลงนามในขอตกลงครั้งนี้นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของความขัดแยงชายแดนภาคใต

ที่เปนการลงนามอยางเปนทางการและเปดเผยตอสาธารณะระหวางผูแทนของรัฐบาลไทยและกลุมบีอาร
เอ็นโดยมีรัฐบาลมาเลเซียเปนผูอํานวยความสะดวก นัยนี้ถือวาเปนการยอมรับการมีตัวตนของกลุมบีอาร
เอ็นในฐานะหุนสวนสันติภาพ (peace partners) ทั้งสามปจจัยในเรื่องของความเปนทางการของขอตกลง
ที่ 1) เปดเผยตอสาธารณะ 2) การยอมรับการดํารงอยูของบีอารเอ็น และ 3) การขอใหรัฐบาลมาเลเซียเปน
ผูอํานวยความสะดวกนั้นเปนทาทีท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการริเริ่มกระบวนการสันติภาพที่มีนัยสําคัญตอไป 
แมวาจะยังมีความไมชัดเจนในการดําเนินกระบวนการพูดคุยและหลังจากนีย้ังตองมีกลุมผูมีสวนไดเสียอีก
จํานวนมากที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพนี้” 
  

บทบาทของรัฐบาลมาเลเซีย 
          “บทบาทของรัฐบาลมาเลเซียในการพูดคุยครั้งนี้ มีความชัดเจนในฐานะคนกลางโดยทําหนาที่ ผู
อํานวยความสะดวก (Facilitator) ใหคูขัดแยงทั้งสองฝายไดมีชองทางและโอกาสในการพูดคุยกัน มิใช 
คนกลางผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย (Mediator) ซึ่งโดยหลักการแลว สถานะของความเปนผูอํานวยความ
สะดวกจะเปนเพียงผูที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกระบวนการสามารถดําเนินไปไดบนพื้นฐานของ
ความสมัครใจและการมีอิสระอยางเต็มที่ของรัฐบาลไทยและบีอารเอ็นในการกําหนดประเด็นการพูดคุย 
วิธีการดําเนินการและผลลัพธของการพูดคุย ซึ่งจะแตกตางจากการเปนคนกลางที่จะมีบทบาทเขมขนกวา
และตองรับผิดชอบตอกระบวนการมากกวา เมื่อเปนเชนนี้ กระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงถือวาเปนเรื่อง
ระหวางรัฐบาลไทยกับบีอารเอ็นเปนหลัก มิใชของรัฐบาลมาเลเซีย”   

 

                                                 
1 ถอดความจากเอกสาร   สรุปการประชุมเชงิปฏิบตัิการ ครั้งที่ 7 “บทบาทของการพูดคุยและการเจรจาสันตภิาพในแผนที่เดินทางแหง
สันติภาพ (แบบใหญ, Peace Writ Large) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและ 
บทความชื่อ “ริเริ่มพูดคุย: บทประเมนิกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีหลังการลงนามในฉันทามติทั่วไปฯ” โดย คณะทํางาน
พื้นที่กลางสรางสันติภาพจากคนใน  (Insider Peacebuilders Platform – IPP) ใน http://www.deepsouthwatch.org/node/4014  

 

http://www.deepsouthwatch.org/node/4014
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การเปลี่ยนผานความขัดแยง (Conflict Transformation) ดวยสันติวิธ ี 

“การสรางสันติภาพ (Peacebuilding) หรือการเปลี่ยนผานความขัดแยง (Conflict 

Transformation) ซึ่งในบางครั้งก็มีการใชคําวากระบวนการสันติภาพ (Peace Process) นั้นถือเปนเรื่อง
ใหมที่ไมใครจะคุนเคยมากนักสําหรับสังคมไทยและผูคนอีกจํานวนไมนอยที่มีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในความขัดแยงทางการเมืองที่มีลักษณะยืดเยื้อเรื้อรังและมีการใชความรุนแรงในความ
เขมขนที่สูงในชายแดนภาคใต ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่องจําเปนที่ตองทําความเขาใจตอผูคนจํานวนมากเกี่ยวกับ
กระบวนการดังกลาว ตลอดจนความทาทายที่ผูกําหนดนโยบายหรือทิศทางของคูขัดแยง รวมไปถึงผูคนใน
สังคมวงกวางและในพ้ืนที่จะตองเผชิญตอไปจากนี้” 
  

“เมื่อพิจารณาความหมายโดยทั่วไปแลว กระบวนการสันติภาพเปนเรื่องของลําดับชวงเวลา 
ขั้นตอนและกิจกรรมทางการเมืองและสังคมในหลายระดับสามารถพิจารณาใหเห็นความบทบาทของตัว
แสดงหลักและยุทธศาสตรที่แตกตางกันในแตละระดับ หรือ Multi-track2 ซ่ึงมีรายละเอียดคือ แทร็คท่ี 1 

(ระดับผูมีอํานาจตัดสินใจ), แทร็คท่ี 2 (ระดับองคกรภาคประชาสังคมที่สามารถเชื่อมตอระหวางผูมีอํานาจ
ตัดสินใจและชุมชน) และแทร็คที่ 3 (ระดับชุมชนฐานรากในพ้ืนที่) ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเพียงเพ่ือยุติ
ความรุนแรงทางกายภาพหรือ “สันติภาพเชิงลบ” และเพ่ือแปลงเปลี่ยนความขัดแยงยืดเยื้อเรื้อรังไปสู
สันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนหรือที่เรียกวา “สันติภาพเชิงบวก” (ดแูผนภาพที่ 1) 

                                                 
2 ดร.โรเปอรส มักอธบิายกอนอยูเสมอคอืการอธิบายภาพจาํลองโครงสรางทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใตผานกรอบการมอง

ของ จอหน พอล เลเดอรัค (John Pual Lederach) นักวิชาการดานสันติภาพชาวอเมริกัน โดยแบงผูคนออกเปน 3 ระดับ (track) คือ  Track 

1 หมายถึงชั้นผูนําทั้งสองฝาย ที่มีอาํนาจการตัดสินใจของทั้งสองฝาย Track 2 หมายถึง ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ฯลฯ Track 3 หมายถึง
ประชาชนเปนสวนใหญและรากหญา 

 



  15 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการสันติภาพในระดับตางๆ ท่ีมีตัวแสดงหรือผูเกี่ยวของแนวทางการทํางานแตกตางกัน 

พูดคุย (dialogue)  vs.เจรจา (negotiation) 

“ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เปนการเปดหนาใหมของการแกปญหาโดยการนําคูขัดแยงมานั่ง
คุยกันอยางเปนทางการและมีการพูดคุยกันอีกอยางตอเนื่อง โดยกระบวนการสันติภาพในขณะนี้ กําลังเพ่ิม
ความเปนทางการ โดยเขาสูการพูดคุย (dialogue) และกําลังจะยกระดับสูการเจรจา (negotiation) ความ
แตกตางระหวางการพูดคุยกับการเจรจาคือ การพูดคุย (dialogue) จะเปนการพูดคุยลองเชิง ดูทาทีของอีก
ฝายวาจะสามารถคุยกันไดหรือไมและมีแนวโนมวาจะตกลงกันไดหรือไมและสรางความไววางใจ (trust 

building) กันไดหรือไม”  
 

แผนสันติภาพ (Road Map) 

รายละเอียดของแผนที่เดินทางสันติภาพแบบใหญ(Peace Writ Large) เปนสิ่งที่สําคัญมากของ
กระบวนการสันติภาพทั่วโลก ดร.โรเปอรส กลาววา เสนทางของเวลา (Timeline) ในกระบวนการ
สันติภาพอาจไมไดเปนเสนตรงนัก เสนทางของกระบวนการเจรจาอาจจะขึ้นๆ ลงๆ ยอน หรือถอยไปบาง  
(Non-linear) ซึ่งไมไดมีหลักประกันใดๆ วาความรุนแรงในระหวางการดําเนินการจะสามารถลดลงอยาง
สิ้นเชิง บางครั้งอาจะพุงสูงขึ้นมากกวาเดิมดวยซ้ําซึ่งถือวาเปนไปตามสภาพการณที่ดําเนินไปของความ



  16 

 

ขัดแยงแบบยืดเยื้อเรื้อรัง (Protracted  Violence) ทวาเสนทางที่ลดเลี้ยวนั้นลวนมีเปาหมายปลายทาง
เดียวกันคือ หยุดความรุนแรง ตองการสรางสันติภาพที่ยั่งยืน สิ่งที่ตองตระหนักรวมกันคือ ไมมีกระบวนการ
สันติภาพใดที่เริ่มตนโดยไมเตรียมกระบวนการเจรจา กระบวนการสันติภาพทุกที่ทั่วโลกตองเริ่มจากการ
พูดคุย ไมใชคูขัดแยงหลักจะมานั่งโตะเจรจากันไดเลย ดังนั้นผูติดตามและสนใจกระบวนการสันติภาพ
จําเปนตองเขาใจระหวางคําวา “การพูดคุย” กับ “การเจรจา” ใหถองแทและเขาใจในกระบวนการทั้งสอง
อยาง 

 

 การพูดคุย/สนทนาสันติภาพ (Dialogues) จึงหมายถึงการพูดคุยโดยทั้งสองฝาย(คูขัดแยงหลัก) 

อาจจะเปนจํานวนหนึ่งจากแตละฝายมานั่งคุยกันอยางไมเปนทางการเพ่ือหาทางออกรวมกันโดยสันติวิธี วา
มีหนทางหรือประเด็นอะไรบางที่ควรจะพูดคุยระหวางกัน เพ่ือทําความเขาใจระหวางกันวาแตละฝายคิด
อยางไร อยากจะเห็นสิ่งใดเกิดข้ึนในอนาคตและจากการพูดคุยดังกลาวจึงนําไปสูการเจรจาได โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ 2 ขอ คือ 1) แตละฝายไดรับมอบหมายอํานาจจากผูมีอํานาจตัดสินใจจริงของแตละ
ฝายใหมาพูดคุย และ  2) การพูดคุยตองนําไปสูการหาขอตกลงที่มีผลนําไปสูการผูกพัน ขอตกลงบางอยาง
รวมกัน  

 

 โดยธรรมชาติของกระบวนการสันติภาพจะมีการพูดคุยหลากหลาย จากหลายฝายจํานวนมาก 
หรือมีการริเริ่มทําจากท้ังสองฝายในทางลับ คือในชวงเริ่มตนจะมีคนทํามาก ซึ่งอาจจะใชเวลาหลายปมากที่
นําไปสูการเจรจาไดจริง ทั้งนี้ จุดที่จะเปลี่ยนผานจากการพูดคุยไปสูการเจรจา คือ 1) มีทีมที่ไดรับ
มอบหมายอํานาจจากท้ังฝายรัฐและฝายตอตานรัฐ 2) ฝายคูขัดแยงหลักมีเจตนาในการหาขอตกลงรวมกัน 
และเปนที่นาสังเกตวาขอตกลงแรกที่เกิดข้ึนมักเปนขอตกลงการหยุดยิงจากกองกําลังทั้งสองฝายกอนจะไป
ถึงชวงเปลี่ยนผานเพื่อเขาสูการเตรียมกระบวนการเจรจา ซึ่งกอนจะถึงจุดนั้นไดจะตองมี กรอบของการ
เจรจา ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นของการลงนามสันติภาพเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ 2556 จะพบวา
กระบวนการยังอยูในเพียงขั้นการพูดคุย สรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust Building) เพ่ือเตรียมการวาง
กรอบเจรจาเทานั้น (ดูในกรอบวงกลมเสนประในภาพที่ 1 ประกอบ) โดยกรอบของการเจรจา มี 3 

ประเด็นหลักท่ีตองตกลงกันใหไดกอน คือ 1) ใครคุยกับใคร ตําแหนงอะไร ใครบางในแตละฝาย 2) คุยที่
ไหน และ 3) คุยอยางไร กรอบนี้จะเปนกรอบการเจรจาที่วางรากฐานในระยะยาว โดยเมื่อมีกรอบการ
เจรจาแลวจึงจะเขาสูการเจรจาจริงได ซึ่งอาจมีหลายวง หลายครั้ง ทําซ้ําๆกัน แนนอนวาในการเจรจายอม
มีสะดุด มีชะงักหรือถอยหลังหรือทั้งสองฝายที่ขัดแยงกันเลือกกลับไปใชความรุนแรงใหม ไมไดมี
ความกาวหนาเปนเสนตรงเสมอไป โดยทั่วไปกรอบการเจรจานี้ จะเขาสูขอตกลงหยุดยิง หยุดใชความ
รุนแรงกอน ซึ่งทั้งสองฝายอาจไมชัดเจนวาขอตกลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนไปในลักษณะใด ยังตองอาศัย
ระยะเวลาในการเจรจาอีกหลายครั้ง  
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 ดร.โรเปอรส ยกกรณีการริเริ่มกระบวนการสันติภาพในพมา รัฐบาลพมามีขอตกลงกับชนกลุมนอย 
ขณะนี้ (ป 2012) อยูระหวางการเจรจาเพ่ือหาขอเสนอทางการเมืองควรออกมาลักษณะแบบใด ดวยชน
กลุมนอยตองการใหพมาเปนสหพันธรัฐ ขณะที่รัฐบาลพมาตองการรักษาความเปนรัฐเดี่ยวไว แตอาจจะ
ยินยอมใหมีการกระจายอํานาจไดบางในบางพ้ืนที่ ดังนั้นกระบวนการสันติภาพที่พมายังตองใชเวลาอีกนาน
เชนกัน บางคนประมาณการวายาวนานถึง 15 ป บางก็วาอาจนานถึง 20 ป ขึ้นกับกระบวนการในการตก
ลงกันนั่นเอง รวมทั้งกรณีขอตกลงสันติภาพที่บังซาโมโร ประเทศฟลิปปนส เมื่อป 2555/2012 ก็ยังอยูที่
กรอบการตกลงเทานั้น ยังไมไดมีการลงรายละเอียดมากเทาใดนักท่ีจะไปสูสันติภาพไดจริง เนื่องจากรัฐบาล
ฟลิปปนสใหตกลงกันที่กรอบของเวลากอน โดยขอใหตกลงกันใหไดภายในป 2016 เพราะเปนปที่
ประธานาธิบดีฟลิปปนสจะหมดวาระ จึงจําเปนตองใหไดขอตกลงทั้งสองฝายภายในกรอบเวลาดังกลาวและ
ชวงเวลาดังกลาว สมมติวามีขอเสนอทางการเมืองออกมาจากฝายคูขัดแยงไดและกลายเปนขอตกลงทาง
การเมืองในระยะเวลาตอมา ก็จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพ่ือคอยติดตามตรวจสอบวาในการ
ปฏิบัติจริงแตละฝายเปนอยางไรบาง ไดทําตามขอตกลงหรือไม รวมทั้งขอตกลงที่เขียนไวรวมกันอาจตองมี
การตีความคําและตีความประเด็นกันอีกภายหลัง ซึ่งมีแนวโนมวาอาจจะนําไปสูขอถกเถียงเรื่องการตีความ
วาขอตกลงที่ระบุไวมีนัยยะความหมายใด ก็ยอมมีการเจรจากันอีกหลายครั้ง ในชวงสุดทายของการเจรจา 
จะเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงจริงโดยจะมีการปฏิรูปทั้งสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งการปฏิรูป
ความมั่นคง ปฏิรูปกองทัพ นักตอสูที่เคลื่อนไหวถาถึงจุดหนึ่งที่จะตองเขาสูสังคมสามารถที่จะนําคนเหลานี้
บางสวนผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของกองทัพของรัฐไดหรือไม ขอตกลงอาจจะไกลถึงการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญซึ่งมีความเปนไปไดทั้งสิ้นแตอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตาม
ภาพรวมของกระบวนการสันติภาพยังเปนกระบวนการที่เปราะบางตลอดทุกข้ันตอน  

 

 ดร.โรเปอรส ระบุวา จากการศึกษาติดตามกระบวนการสันติภาพทั่วโลก หลังจากมีขอตกลงทาง
การเมืองแลว 5 ป จะมีสถิติประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต กระบวนการสันติภาพดังกลาวมักจะลมหรือสะดุด 
“เมื่อกระบวนการสันติภาพเปราะบางเชนนี้ จึงจําเปนตองมี ‘ตาขาย’ หรือ ‘เครือขายหนุนเสริมและรองรับ
กระบวนการสันติภาพ’ (safety net) จากผูมีประสบการณในการเจรจาหรือผานกระบวนการสันติภาพ
เหลานี้ คอยชวยประคับประคองใหแผนที่เดินทางแหงสันติภาพเหลานี้ไมรวงหลนลงมาโดยงายและเร็ว” 

 

 เครือขายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ  (safety net for negotiation support) ก็คือกลุม
คนที่พยายามสรางกระบวนการพูดคุยมากอนตั้งแตตน และเมื่อเขาสูกระบวนการเจรจาแลวกลุมคนตรงนี้
จะเหลือไมมาก บางสวนอาจจะเขาไปอยูในกระบวนการเจรจา แตบางสวนจะชวยประคับประคองให
กระบวนการเจรจาเดินตอไปได คือเปลี่ยนมาทําหนาที่เปนตาขายรองรับหรือเครือขายหนุนเสริม
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กระบวนการโดยการทําหนาที่คูขนาน คอยฟนฟูรักษาความสัมพันธคูขัดแยงทั้งสองฝาย ในการติดตาม 
ประสานงานใหกลับมาเจรจารวมกันอีกอยางตอเนื่อง (ดูในกรอบเสนประสี่เหลี่ยม  ในภาพที่ 1 ประกอบ)  

 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการพดูคุยและเจรจาสันติภาพท้ังระบบ โดยระบุบทบาทของกระบวนการพดูคยุและเจรจา
สันติภาพ (Peace Dialogue and Negotiation Process) ในแผนที่เดินทางแหงสันติภาพ สถานการณในปจจุบันอาจจะ
อยูในข้ันตอนเริ่มแรกของกระบวนการสันตภิาพทั้งหมด (วงกลมเสนประ) 

 

 อํานาจที่ไดรับมอบหมายกอนการเจรจา (Mandate for Pre-negotiation) ใครเปนคนกําหนด
อํานาจในการไดรับมอบหมาย ขอบเขตและระดับของอํานาจคืออะไร แคไหน นี่คือจุดเริ่มตนในการเจรจา 
หากไมมีทีมเหลานี้ถือวากระบวนการเจรจายังไมเกิดข้ึน แลวอํานาจนี้มาจากใคร ก็มาจากคนที่มีอํานาจใน
การควบคุมความรุนแรงนั่นเอง ฟงดูไมนาเปนไปได แตนี่คือนิยามที่เกิดข้ึนแลวจากทั่วโลก คําถามนี้สําคัญ 
จุดเริ่มตนเกิดขึ้นไดควรเปนประชาชนในการกําหนดอํานาจที่ชอบธรรม ไมใชคนที่กุมหรือควบคุมการใช
ความรุนแรงในการกําหนดชะตากรรม แลวทําอยางไรถึงจะไดรับอํานาจเพื่อใหเกิดกระบวนการเจรจา
สันติภาพครั้งนี้มีกระบวนการพูดคุยอยูแลว แตไมไปสู ‘อํานาจที่ไดรับมอบหมาย’ หรือ mandate ที่ควร
จะเปน ดังนั้นควรทําอยางไรเพ่ือทําใหคนมีอํานาจจากทั้งสองฝาย จะตองเห็นทางออกลางๆ วาการเจรจา
นั้นนําไปสูอะไร ถามองไมเห็น ผูมีอํานาจในการกําหนดความรุนแรงก็ไมรูจะมอบหมายใหเกิดการสรางทีม
เจรจาไปเพื่ออะไรและทําไม 
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บทบาทของประชาสังคม 

 ดร.โรเปอร กลาวดวยวา มีทางเลือกอีกแบบหนึ่ง คือ เราไมตองรออํานาจที่ไดรับมอบหมาย แต
กระบวนการสามารถเริ่มตนพูดคุยไดเลยทันที เชน ความสําเร็จของขอตกลงบังซาโมโร ประเทศฟลิปปนส 
เกิดจาก ‘เครือขายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ’ ที่มาจากภาคประชาสังคมกอรางขึ้นมา เคลื่อนไหว
ทางสังคมจนมีอํานาจกดดันรัฐใหตองเขาสูกระบวนการ เมื่อเปนเชนนี้แลว คําถามที่ติดตามมาอยางสําคัญ
คือ ภาครัฐ(ไทย) ใครคือคนที่ถืออํานาจในการกําหนดดังกลาวและรัฐมีความจริงใจหรือไม เพราะรัฐไดรับ
ประโยชนจากงบประมาณจํานวนมากในการเขามาจัดการความขัดแยง ขณะที่ฝายขบวนการเองพรอมที่จะ
เจรจา เพียงแตยังหาขอตกลงที่ทั้งสองฝายหาจุดลงตัวรวมกันไมได สิ่งเหลานี้ถือเปนขอทาทายอยางยิ่ง แต
ขณะเดียวกันก็พบวามีกลุมคนและภาคประชาสังคมที่พยายามทําใหทั้งสองฝายคูขัดแยงหลักเดินหนาไป
ดวยกันซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ดี 

 การจะเขาใจบทบาทของกระบวนการพูดคุยและเจรจาสันติภาพ เบื้องตนตองเขาใจ “ทักษะการ
เจรจา” ซึ่งแนวคิดการเจรจามีความคิดพ้ืนฐานหลัก 2 ประการคือ  
 1. การเจรจาเพื่อเอาชนะฝายเดียว และ 

 2. การเจรจาเพื่อบรรลุผลรวมกัน  

ภาพที่ 3  แสดงขอเปรียบเทียบของแนวคิดในการเจรจาสันตภิาพ 

  

การเจรจาแบบแรก เพื่อเอาชนะฝายเดียว หลักพ้ืนฐานการเจรจาแบบนี้คลายกับการตอรองซ้ือ
ของ คือการทําทุกอยางเพ่ือใหประโยชนเขาดานตัวเองมากท่ีสุด วิธีคิดหลักของการเจรจาลักษณะนี้คือ 
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นอกจากกอบโกยแลวยังไปทําลายความนาเชื่อถือ (Discredit) ฝายตรงขามใหดูแย ภาพพจนลดลงมาก
กวาเดิมหรือคุยตอรองกันไปมา จนทําใหอีกฝายหนึ่งมีจุดสนใจเหมือนกัน อาจใชวิธีทางตรงขามลด แลก 
แจก แถม ลอซื้อ คือพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหชนะ คนที่ยอมทุกอยางเพ่ือคิดวาตัวเองอาจจะชนะ สุดทาย
ก็ใชวาจะชนะเสมอไป ดวยวิธีการเชนนี้ความสัมพันธจบลงเมื่อเจรจาไดและจะตองมีฝายแพชนะหรือแพทั้ง
สองฝาย (win – lose, lose – lose solution) 

 

 การเจรจาแบบท่ีสอง เพื่อบรรลุผลรวมกันทั้งคู การเจรจาลักษณะนี้เหมาะแกการเจรจาทาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจที่ตองสรางความสัมพันธรวมกันระยะยาว สองฝายตองมีจุดรวม จุดตางของเขา
และเรา มองลงไปใหลึกมากกวาจุดยืนที่เขาประกาศออกมา เพ่ือใหไปถึงความตองการลึกๆ ของแตละฝาย
ใหไปดวยกันไดมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น การเจรจาแบบนี้จะสรางความสัมพันธในระยะยาวไดดีกวา สุดทาย
แลวผลของการเจรจาแบบนี้เพ่ือที่จะหาทางออกของการยอมรับไดทั้งสองฝาย และมีเกณฑในการวัดวา
ขอตกลงนั้นเปนกลาง ไมมีอคติตอทั้งสองฝาย ใหขอตกลงนั้นชอบธรรมจริงๆ  

 สําหรับทาทีและพฤติกรรมการของการเจรจา มีทั้งหมด 5 ทาที ซึ่งนักเจรจาไกลเกลี่ยสันติภาพทั่ว
โลกจะมีตารางเหลานี้ไวในมือเพ่ือหายุทธศาสตรไปสูขอตกลงที่เปนไปไดมากท่ีสุด ไดแก 

1) ทั้งสองฝายหลบไมคุยรวมกัน 

2) การยอมตามความตองการของอีกฝายทั้งหมด คือฝายใดฝายหนึ่งยอมตามอีกฝาย
หนึ่งและอีกฝายไมไดอะไรเลย 

3) การเจรจาแบบแขงกัน คือการเอาชนะอีกฝายใหได เพื่อใหอีกฝายหนึ่งยอมตัวเองให
ได 

4) ทั้งสองฝายมีวิธีคิดเพ่ือบรรลุผลรวมกัน เพ่ือใหมีขอตกลงซึ่งพอใจรวมกัน การจะทํา
ใหมาถึงจุดนี้ตองรวมมือกัน 

5) ตองคาดการณใหไดวาอีกฝายหนึ่งตองการอะไรและเจรจาเพ่ือใหไดจุดลงตัวรวมกัน 
เพ่ือใหไปสูจุดนั้นใหได  
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ภาพที่ 4 แสดงใหเห็นการวางทาทีของการดําเนินการเจรจาสันตภิาพ 

 

ความรูพื้นฐานวาดวยรูปแบบการเจรจาและบริบท 

 ดร.โรเปอร อธิบายวา รูปแบบที่นําเสนอในขางตนเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการเจรจาสันติภาพที่
เปนหลักการพ้ืนฐานและดั้งเดิม บางครั้งมีคนกลางคอยชวยในการพูดคุย แตบางครั้งก็ไมมี โดยทั่วไปแลว
ทีมท่ีนั่งโตะเจรจาแลวมักไมมีอํานาจในการตัดสินใจ คนนั่งเจรจาทําไดแค เพียงชี้ทิศทางวาอะไรยอมไดหรือ
ยอมไมได แตคนที่อยูเบื้องหลังการเจรจามีอํานาจตัดสินใจและคอยใหแนวทางการเจรจา ใหคนเจรจานําไป
ขึ้นโตะ โดยสถานะผูของผูเจรจา ทั้งสองฝายตองคัดคนเขามาในระดับที่เทากัน คือ หัวหนาทีมเจรจาของ
ฝายรัฐเปนรัฐมนตรี ตองนั่งโตะ หัวหนาทีมเจรจากลุมขบวนการ กลุมเคลื่อนไหวก็ตองไมนอยหนากวากัน 
ไมควรนําเพียงหัวหนาในพื้นที่ที่เปนคนละหนวยกันมานั่งเจรจา แนนอนวาคนที่มาเจรจาอาจมีสถานะสูงแต
ใชวามีอํานาจตัดสินใจเสมอไป ก็ตองสื่อสารกลับไปถามขอความเห็นจากผูที่มีอํานาจเหนือกวาในการ
ตัดสินใจวายอมรับไดหรือไมไดในแตละขอตกลงภายใตกรอบเจรจา 
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ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการเจรจาและบริบท  

 นอกจากผูนําสูงสุดที่มีอํานาจแลว จะมีทีมปรึกษาในการชวยใหคําปรึกษาผูมีอํานาจอีกทีมหนึ่ง 
โดยทั่วไปจะทํางานดวยกันระหวางทีมที่ปรึกษากับหัวหนาที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ฉะนั้นสําหรับคนที่ตอง
เปนตัวแทนหรือตัวกลาง (mediators) ยามที่ตองไปเจรจา จะตองรูขอมูลภาพรวมไมใชรูแคคนทีน่ั่งบนโตะ 
โดยตองมองไปอีกสองชั้นวาคนที่มีอํานาจจริงและหลังผูมีอํานาจที่เปนทีมที่ปรึกษา ซึ่งถือเปนผูมีอิทธิพล
ทางความคิดตอที่ปรึกษาและผูมีอํานาจซึ่งอยูรอบนอกของโตะเจรจาคือใครดวย และคนเหลานั้นคิด
อยางไร สําหรับวงนอกหรือวงของมวลชน โดยทั่วไปมวลชนที่อยูเบื้องหลังมักมี 3 สวน คอื กลุมท่ีหนึ่ง เห็น
ดวยกับการเจรจา กลุมที่สอง ไมเห็นวาทําไมตองเจรจากับฝายตรงขาม เมื่อเปนเชนนี้แลว ธรรมชาติของ
มวลชนเบื้องหลังจะพยายามสื่อแนวคิดของตนเองเขาไปสูผูนําและทีมที่ปรึกษา ในบางสถานการณทีมที่
ปรึกษากับผูนํา ผูมีอํานาจในการตัดสินใจจะตองรับขอมูลในสวนนี้เขาไปประกอบการตัดสินใจดวย และ
กลุมท่ีสาม ไมแนใจ ไมตัดสินใจ ไมมีคําตอบ ขอรอดูผลการเจรจากอน ถาเจรจาไดดีก็เอาดวย ถาไมดีก็ไม
เอาดวย  

 

 อีกหนึ่งภาคสวนที่มีอิทธิพลและสงผลตอการเจรจา คือ สื่อมวลชน เพราะตอใหปดลับมากอยางไร
ก็ไมสามารถรอดพนจากสายตาของสื่อไดและเปนธรรมชาติของสังคมที่มีความขัดแยงยอมมีสื่อเลือกขางใน
การสนับสนุนแตละฝายและจะมีสื่ออีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนสวนนอยมากท่ีพยายามจะสื่อสารเชื่อมประสานทั้ง
สองฝายเพื่อสรางสมดุล จากเนื้อหาขางตนเปนการแสดงใหเห็นขั้นตอนกระบวนการสันติภาพในเชิงเทคนิค 
ซึ่งเปนองคความรูที่มีรายละเอียดปลีกยอยที่ตองทําความเขาใจในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของ
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การทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของสื่อมวลชนมีผลตอกระบวนการ
สันติภาพเปนอยางมาก โดยเฉพาะบทบาทของการใหความหมายและเปน “พ้ืนที่สาธารณะ” ของการ
ถกเถียงดวยเหตุผลและเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ “มติสาธารณะ” ที่สามารถสรางฉันทามติใหกับสังคมวาได
ใหการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นมากนอยเพียงไร ความสําคัญของสื่อในประเด็นนี้จึงมีความ
จําเปนตอการที่จะตองทบทวนองคความรูบทบาทของสื่อมวลชนตอกระบวนการสันติภาพเชนกันเพ่ือทํา
ความเขาใจเบื้องตนตอปรากฏการณดังกลาวในลําดับตอไป 

 

บทบาทและที่ทางของสื่อในกระบวนการสันติภาพ 

หากจะทําความเขาใจความขัดแยงและกระบวนการสันติภาพ สถาบันหนึ่งทีเ่ขามามีสวนเกี่ยวของ
เปนอยางมากรวมถึงอาจเปนตัวแปรที่สําคัญของการขยายตัวของความขัดแยงและสันติภาพก็คือสถาบัน
สื่อมวลชน คําถามหลักตอบทบาทของสถาบันสื่อมวลชนก็คือ บทบาทและการจัดวางที่ทาง (positioning) 
ของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพนั้นเปนอยางไร เกรแฮม สเปนเซอร (Graham Spencer) 
นักวิชาการดานสื่อมวลชนศึกษา จากมหาวิทยาลัยพอรธสมัธ (University of Portsmouth) สหราช
อาณาจักร เขียนในหนังสือชื่อ The Media and Peace: From Vietnam to the ‘War of Terror เสนอ
วาสื่อเพ่ือสันติภาพตั้งคําถามกับการนําเสนอขาวความขัดแยงของสื่อมวลชนกระแสหลัก  ซึ่งปญหาใหญก็
คือการรายงานขาวนั้นมักจะไมมีความรอบดานและอาจสงผลใหความขัดแยงนั้นทวีความรุนแรงมากข้ึน   
สื่อมักจะมุงรายงานความเคลื่อนไหวของกลุมชนชั้นนําและผูมีอํานาจและมักไมคอยเปดพ้ืนที่ใหกับวาท
กรรมทางเลือกที่อยูนอกวงจรของอํานาจ    นอกจากนี้เขายังไดวิพากษวิจารณสื่อวามักจะนําเสนอภาพ
ความขัดแยงในลักษณะเปนขั้วตรงขามที่เปนแบบไดหมดหรือเสียหมด (a zero-sum political game)  
การนําเสนอภาพความขัดแยงในลักษณะที่เปนสองขั้วตรงขามทําใหการแสวงหาขอตกลงรวมกันทําไดยาก
และทําใหเกิดความเขาใจวาความขัดแยงนั้นมีเพียงคนสองกลุมนี้เทานั้น   สเปนเซอรมองวาปญหาสําคัญ
อยูที่อคติในทางวิชาชีพและทัศนคติความเชื่อขององคกรที่มักจะผลักใหความขัดแยงนั้นขยายตัว   เขา
กลาววาสื่อมวลชนจําเปนตองตั้งคําถามถึงความสัมพันธของตนกับอํานาจและทาทายตอความคิดดั้งเดิม
ของวิชาชีพและควรตั้งคําถามตอเรื่องความเปนภววิสัย (objectivity) อันเปนหลักคิดหลักของนักวารสาร
ศาสตร  เขาระบุวาสื่อมวลชนนั้นตองมีความรับผิดชอบในทางศีลธรรมอันดับแรกในฐานะมนุษยในการที่จะ
ชวยลดหรือหยุดยั้งความรุนแรง   สวนความรับผิดชอบในฐานะของสื่อมวลชนนั้นเปนความรับผิดชอบที่
รองลงมา คําถามของสเปนเซอรในประเด็นนี้จึงถือไดวาเปนการยืนยันบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะของ
พวกมนุษยนิยม ที่ตองเผชิญและดํารงอยูกับปรากฏการณของความขัดแยงซึ่งอาจถือเปนมุมมองใหมและ
อาจเปนจุดเริ่มตนของการสรางกระบวนทัศนใหมของการสื่อขาวในสถานการณความขัดแยงมุงเนนไปที่การ
ใหความหมายของ “สันติภาพ” มากกวาการใหความหมายของ “สงคราม” 
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สเปนเซอร ใหมุมมองที่นาสนใจวานักขาวสันติภาพนั้นมีบทบาทและหนาที่ในการผลักดันใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพ่ือนําไปสูสันติภาพ   งานของพวกเขาจึงเปนการนําเสนอกระบวนทัศน
ใหมซึ่งจะเนนถึงสันติภาพมากกวาสงคราม  งานเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการตอตานสงครามและเปนการ
ขับเคลื่อนการแกไขความขัดแยงอยางสันติ   ประเด็นไมไดอยูที่การขจัดความขัดแยงไปใหหมดสิ้น  แตอยู
ที่วาจะทําอยางไรใหการถกเถียงโตแยงนั้นทําไดอยางสันติ  สิ่งสําคัญท่ีนักขาวสันติภาพพึงจะทดลองทําก็คือ 
การนําเอาตัวแสดงอื่นๆ เขามาในการรายงานขาวเพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหกับมุมมองที่แตกตาง  ซึ่งจะทําให
เกิดภาพของปญหามีความลุมลึกมากกวาเปนเพียงแคความขัดแยงสองขั้วแบบหยาบๆ  การทําเชนนี้จะ
นําไปสูการกาวขามการมองวาใครกําลังไดเปรียบ ใครกําลังเสียเปรียบ ไปสูการพิจารณาเรื่องราววาเปนการ
พูดคุยเจรจาที่มีความสมดุลซึ่งจะนําไปสูการแกไขความขัดแยง   (สเปนเซอร : 180 – 182) 

 

ไอรแลนดเหนือและบทบาทของพื้นที่สาธารณะ 
 ในกรณีของไอรแลนดเหนือเขามองวา สื่อมีบทบาทอยางสําคัญในการเปดหรือไมเปดพ้ืนที่ทางการ
เมืองใหกับกลุมตางๆ   ในชวงที่มีการเจรจากันอยางเขมขนกอนที่จะมีการทําขอตกลง The Good Friday 

Agreement  กลุมตางๆ และรัฐบาลก็พยายามใชสื่อเปนพ้ืนที่สําคัญในการนําเสนอและสรางแรงสนับสนุน
ตอขอเสนอของตนเอง  สื่อไดทําหนาที่เปนพ้ืนที่อันสําคัญในการถกเถียงนโยบายหลักตางๆ และเปนพ้ืนที่
ในการเรียกรองและกดดันใหผูที่ตอตานนั้นหันมายอมรับขอเสนอและขอเรียกรองที่สําคัญๆ  

     
นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนที่สําหรับการสื่อสารกับมวลชนถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน   ใน

กระบวนการสันติภาพ สื่อนั้นมีความสําคัญอยางมากในชวงที่มีการติดตอกันในระยะตนๆ และมีบทบาท
อยางยิ่งในการพัฒนาพลวัตรของการสื่อสาร   อยางไรก็ดี  เราควรจะมองศักยภาพของสื่อในบริบทที่ฝาย
ตางๆ นั้นมีความมุงมั่นตั้งใจในการพูดคุยอยางแทจริง   สื่อจะมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางแรงกดดัน
ดวยการเปดพ้ืนที่ใหกับวาทกรรมทางเลือก เพ่ือที่จะชี้ใหเห็นถึงขอออน อุปสรรค การไรจินตนาการของคู
ขัดแยงที่มีลักษณะสุดโตง   สื่อสามารถที่จะชวยใหฝายๆ สามารถที่จะขยายเพดานทางความคิดและ
ทางเลือกของบทสนทนาทางการเมืองและตั้งคําถามตอการนิยามทางออกอยางคับแคบ   การเปดใหผูคนที่
หลากหลายเขามามีพ้ืนที่ในการพูดคุยสันติภาพนั้นอาจจะชวยเพิ่มโอกาสที่ฝายที่เกี่ยวของจะทดลองเสี่ยง
หรือยอมที่จะยืดหยุน ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ  

 

 กรณีไอรแลนดเหนือนี้ไดชี้ใหเห็นวา สื่อนั้นสามารถท่ีจะเลนบทที่เปนทั้งบวกหรือลบตอการสราง
สันติภาพ  อาจกลาวไดวา เมื่อนักขาวสวนใหญนั้นคอนขางใหการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพใน
ไอรแลนดเหนือและรัฐบาลของอังกฤษและไอรแลนดก็ไดใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง   แตปญหาก็คือวา
สื่อยังคงมองกระบวนการสันติภาพผานแวนของคุณคาขาว (news value) และยังคงเนนการรายงาน
เหตุการณดวยกรอบการอธิบายเดิมๆ ที่เนนความไมซับซอน  ความขัดแยงและดรามา  ซึ่งทําใหผูชมไม
เขาใจถึงรายละเอียดและความซับซอนของการถกเถียงเรื่องกระบวนการสันติภาพ  การที่สื่อมุงท่ีจะ
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รายงานถึงความขัดแยงและการเปนปฏิปกษกันของคูขัดแยงทําใหสื่อมองไมเห็นหรืออาจไปลดทอน
ความสําคัญของผูที่นําเสนอมุมมองที่แตกตาง  คูขัดแยงเองก็มักพยายามรักษาอิทธิพลของตนเองดวยการ
ครอบครองพ้ืนที่สื่อ  เมื่อสื่อมองปญหาในลักษณะที่วาเปนความแตกแยกมากกวาความแตกตาง และมอง
ความคิดเรื่องสันติภาพภายใตกรอบแคบๆ ที่ถูกนิยามโดยกลุมคูขัดแยงที่มีอิทธิพล  สื่อจึงกลับกลายเปน
เครื่องมือในการตอกย้ําอํานาจและอิทธิพลของคูขัดแยงและกลายเปนผูขยายจุดยืนที่แข็งทื่อของทั้งสอง
ฝาย (สเปนเซอร 2005 : 140 – 141) 
 
สื่อในฐานะโรงละครแหงอํานาจ (theater of power)   
 ในบทที่ 3 เรื่อง Diplomacy and Signalling สเปนเซอรไดอภิปรายถึงโทรทัศนในฐานะที่เปนโรง
ละคร (theater)  เขาไดอางถึงงานของ R.Cohen (1987) โดยกลาววาโทรทัศนนั้นเปน “โรงละครแหง
อํานาจ” (theater of power)  กลาวคือโทรทัศนเปนพื้นที่สําหรับการสื่อสารทางการทูต  เพราะโทรทัศน
นั้นไดสรางความรูสึกใกลชิด  ใหกับผูชมเสมือนกับวาผูชมนั้นไดรับขาวสารจากประสบการณตรง   ผูที่
ปรากฏตัวผานหนาจอโทรทัศนนั้นไมเพียงแตเปนนักสื่อสาร แตตองแสดงบทบาทเปนเสมือนนักแสดงดวย  
ภาพพจนที่ปรากฏก็คือสารที่กําลังสื่อออกไป (image is the message)   โทรทัศนไมไดสื่อเฉพาะคําพูด 
แตยังสามารถสื่อถึงสัญลักษณที่ไมไดเปนคําพูดดวย   การมองวาโทรทัศนเปนเหมือนโรงละครนั้นเปนการ
บอกวาโทรทัศนมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนานโยบายตางประเทศ สําหรับผูที่ตองการสื่อสารในทางการทูต
แลว  โทรทัศนนั้นเปนพื้นที่ท่ีแตละฝายใชในการประเมินความนาเชื่อถือ ความตั้งใจของอีกฝายหนึ่ง  ทาที
และสัญลักษณตางๆ จะเปนสวนชวยในการประเมินถึงจุดยืนและประเมินความตั้งใจของอีกฝายหนึ่ง การ
ใชความคลุมเครือ (ambiguity) ที่เปนคุณลักษณะพิเศษหนึ่งที่สําคัญของหวงยามดังกลาวในการสนทนา
แลกเปลี่ยนกัน โดยอาจจะเปนขอดีในการชวยเปดพื้นที่สําหรับการแสวงหาทางออกและการเจรจาที่กวาง
ขึ้น เพราะวาจะไมมีฝายใดที่ถูกตอนใหจนมุม  
 

 การนําเสนอเรื่องภาวะความเปนผูนํานั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับพลวัตระหวางภัยคุกคาม 
(threat) กับการใหความเชื่อมั่นในการจํากัดภัยคุกคามนั้น (reassurance)  ความเปนผูนํานั้นจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อเราตกอยูในสถานการณท่ีเสถียรภาพกําลังถูกสั่นคลอน บางทีผูนําก็เปนผูที่สรางภัย
คุกคามเพ่ือที่เขาไดประกาศตอสูเพื่อกําจัดมัน  การมองเรื่องภัยคุกคามและการสรางความเชื่อมั่นนี้เปน
เรื่องท่ีเกี่ยวของกับอารมณความรูสึกมากกวาการใชเหตุผล  ผูนําใชสื่อโทรทัศนในการบอกเราวามีภัย
คุกคามใดท่ีเราจะตองกังวลและเขาจะอธิบายวาเขาจะจัดการมันอยางไร    ในบางครั้งการนําเสนอเรื่องภัย
และการใหความเชื่อมั่นนี้ก็กระทํากันเกินจริงและอาจสงผลฝายอ่ืนๆ ฉวยโอกาสที่จะยกระดับการขมขู 
หลังจากท่ีผูนําไดใหความมั่นใจแลว (สเปนเซอร 2005 : 40,  52-54) 

 

 ตามท่ีปรากฏขอเสนอถึงบทบาทท่ีสําคัญของสื่อมวลชนตอกระบวนการสันติภาพดังที่ไดกลาว
มาแลวในตอนตน ก็จะพบวาทั้งนักวิชาชีพและนักวิชาการดานสื่อมวลชน สวนหนึง่ตระหนักดีถึงความ
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จําเปนที่จะตองมองบทบาทของสื่อมวลชนในสถานการณความขัดแยงเสียใหม ดวยมุมมองและกระบวน
ทัศนใหมๆ ที่จะชวยในการลดความขัดแยงและสรางสันติภาพขึ้นมาไดอยางไร ในระยะหลังป 2000 เริ่ม
ปรากฏงานที่กลาวถึงบทบาทของสื่อสารมวลชนที่ตองทําการสื่อขาวในสถานการณความขัดแยง งานซึ่งเปน
ที่ขอเสนอและถูกยอมรับยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือขอเสนอของ รอส โฮเวิรด (Ross Howard) 

นักหนังสือพิมพมือรางวัลจาก Globe and Mail ประเทศแคนาดาและที่ปรึกษาดานวารสารศาสตร 
ประธานภาคีเพ่ือการพัฒนาสื่อระหวางประเทศที่ชื่อ Media & Democracy Group โดยมีงานเขียนที่
สําคัญอยาง A Global Curriculum for Media and Peace Building Training for Journalists และ
งานที่ทําใหสังคมไทยไดรูจักเขาเพ่ิมข้ึนก็คืองานที่ชื่อ “การสื่อขาวที่ไหวรูตอความขัดแยง”3 ที่ไดรับการแปล
โดย วลักษณกมล จางกมล แตนั่นก็ถือวาเปนขอเสนอแรกๆ อยางเปนรูปธรรมตอสังคมไทยตอสื่อมวลชน 
ภายหลังจากสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินลวงเลยมากวา 4 ป (นับจากป 2547) ขณะที่
ภายหลังจากการลงนามสันติภาพในปลายเดือนกุมภาพันธ 2556 ก็ปรากฏขอเสนอบางประการตอ
สื่อมวลชนไทยเชนกันในเดือนมิถุนายน 2556 โดย ดร.นอรเบิรต โรเปอรส นักวิชาการอาวุโส สถานวิจัย
ความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ซึ่งทํางานดานการสงเสริมความรูดานสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตมาอยางตอเนื่องไดเสนอ “ขอคิด
พื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการรายงานขาวกระบวนการสันติภาพ”4 ขนาดกระชับโดยเขาไดใหขอเสนอ
ตอสื่อมวลชนในระหวางที่กระบวนการสันติภาพชายแดนใตโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้        
  

“1) กระบวนการสันติภาพเปนความพยายามทางการเมืองที่มีการแขงขันกันสูง สําหรับหลายคนที่
เขารวมในกระบวนการนี้ มันคือความพยายามในอันที่จะ “เอาชนะ” ในความขัดแยงนั้นๆ แมวาในขณะนี้ 
จุดสําคัญจะเปลี่ยนจากการใชกําลังและความรุนแรงไปเปนการใชวิถีทางทางการทูตเพ่ือที่จะใหไดชัยชนะ
ในการตอรองหรือบนโตะเจรจาก็ตาม แตวาความคิดเห็นในเรื่องนี้ก็คงเนนในเรื่องของการเอาชนะหรือไมก็
พายแพ ผูคนเหลานี้จะตระหนักก็ในระยะหลังแลวเทานั้น วาเปนเรื่องยากมากที่จะผลักดันใหไดผลลัพธที่
ยั่งยืน หากวาพวกเขายังคงมองกระบวนการสันติภาพในกรอบของการเอาชนะ หรือไมก็พายแพตอไป 

  

2) และเพราะทัศนคติแบบนี้ นักขาวจึงพยายามจะทําขาวกระบวนการสันติภาพผานมุมมองแบบ 

“ใครแพใครชนะ” (ใครไดใครเสีย) ซ่ึงสําหรับสื่อกระแสหลัก นี่ก็เปนแบบแผนของการทําขาวการเมือง
โดยทั่วไป มุมมองแบบนี้จะขยายชัดมากขึ้นเมื่อในหมูคนในแตละดานของคูความขัดแยงนั้น มีคนที่ตั้งแง
หรือไมก็ตอตานกระบวนการรวมอยูดวย 

  

                                                 
3เอกสาร “การส่ือขาวที่ไหวรูตอความขัดแยง” รอส โฮเวิรด เขียน วลักษณกมล จางกมล แปล  พิมพในประเทศไทย พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 

จํานวน 3000 เลม 
4
 จากเวบไซต http://www.deepsouthwatch.org/node/4369 แปลโดย นวลนอย ธรรมเสถียร  

http://www.deepsouthwatch.org/node/4369
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3) จากคําพูดที่รูจักกันมานานแลวที่วา “ความจริงเปนเหยื่อรายแรกของสงคราม” เราจะพบ
ตัวอยางจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวา ในกระบวนการสันติภาพนั้น ฝายที่เก่ียวของมักจะพยายามเลนแร
แปรธาตุกับขอมูลเพ่ือใหเปนประโยชนกับฝายตน” 
  

ขอสรุปสําหรับการสื่อสารกระบวนการสันติภาพแบบมืออาชีพและอยางมีจริยธรรม 
  

1) “เปนมืออาชีพและไมใชอคติอยางที่สื่อควรเปน: เชนเดียวกันกับการรายงานขาวอ่ืนๆ 

การรายงานขาวกระบวนการสันติภาพควรจะทําภายใตมาตรฐานของการแสวงหาความจริงและการ
ตรวจสอบแสวงหาขอมูลแบบไมลําเอียง ขอมูลที่ไดมีการตรวจสอบรอบดาน รายงานถอยแถลงตางๆอยาง
ถูกตองตามบริบทของมันและอ่ืนๆ 

  

2) รายงานมุมมองที่แตกตางหลากหลายและอยางจําเพาะเจาะจง: ความขัดแยงและ
สันติภาพเปนเรื่องราวของฝายตางๆ สองฝายขึ้นไปที่มีความเห็นและมุมมองที่แตกตางกันในเรื่องวาเหตุใด
จึงมีความขัดแยงเกิดข้ึนและจะคลี่คลายความขัดแยงนั้นอยางสันติไดอยางไร สื่อหลายๆ สื่อมักจะใหพ้ืนที่
กับมุมมองดานเดียว ซึ่งถือวาขัดกับหลักการของการรายงานที่ตองไมลําเอียงและอยางเปนธรรม 

  

3) สงเสริมใหเกิดความเขาใจตอเงื่อนไขท่ีเปนตัวขับเคลื่อนความขัดแยง: สังคมใหญมักจะไม
เขาใจวาความขัดแยงและความรุนแรงนี้ดํารงอยูไดอยางไร ซึ่งสาเหตุอาจจะไมใชเพราะขาดระบบหลักใน
การใหการศึกษา รวมทั้งการที่มีขอถกเถียงที่ครอบงําสังคมในเวลานั้น แตสวนหนึ่งเปนผลมาจากลักษณะ
อันซับซอนของขบวนการที่ธรรมชาติเปนขบวนการมลายูปาตานี เรื่องนี้เปดโอกาสใหสื่อเขามาทําหนาที่
สงเสริมใหสังคมสามารถทําความเขาใจไดครอบคลุม 

  

4) เปดพื้นท่ีใหประชาชนไดมีสิทธิและเสียง เติมความเปนมนุษยใหกับเหยื่อของความ
ขัดแยง: ในขณะที่ขาวการพบปะเจรจาในแทรค 1 (คูความขัดแยงหลัก) เปนเรื่องที่สําคัญและถือเปนหนาที่
ของสื่อที่จะตองรายงาน แตสื่อนาจะมองหาโอกาสในอันที่จะฉายใหเห็นชีวิตและชะตากรรมของประชาชน
ทั่วไปที่ไดรับผลกระทบแลวและยังคงไดรับผลกระทบอยูจากความรุนแรงและความขัดแยงที่ยังแกไขไมได
อันนี้             
  

5) เปลี่ยนกรอบของการรายงานจาก “แพ-ชนะ” ไปเปน “ชนะทั้งคู” หรือ win-win: 

ประชาชนในเรื่องความคิดและขอเสนอทั้งหลายที่มีขึ้นเพ่ือเชื่อมประสานตลอดจนเพื่อสงเสริมใหมีการ
ประนีประนอมหรือแกปญหา ใหพ้ืนที่กับนักรณรงคเพ่ือสันติภาพรวมทั้งความคิดเห็นของพวกเขา เปนตน” 
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จากการประมวลองคความรูที่เกี่ยวของทั้งสามแนวคิดคือแนวคิดวาทกรรม แนวคิดเบื้องตนของ
กระบวนการสันติภาพและวาดวยบทบาทของสื่อในสถานการณความขัดแยงและสันติภาพ ซึ่งไดประกอบ
เขามาเปนชุดความรูหลักในงานวิจัยชิ้นนี้ ก็เพ่ือใชในการทําความเขาใจ วาทกรรมที่มีอยูกระบวนการ
สันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงป 2556 เพ่ือความเขาใจขึ้นในสวนที่ 2 จะไดอธิบายถึงลําดับ
และท่ีมาที่ไปของการดําเนินการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ 
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สวนที่ 2 
5. เสนทางเดินของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 
 

ยอนรอยความพยายามในการพูดคุยตั้งแตป 2547 

นับตั้งแตความรุนแรงปะทุข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางชัดเจนหลังการปลนปนที่คาย
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม 2547 ซึ่งมีการปลนอาวุธไปกวา 400 
กระบอกและทหารเสียชีวิต 4 นาย ก็ไดมีความพยายามในการพูดคุยอยางลับๆ มาอยางตอเนื่อง แมวา
ในทางสาธารณะแลว รัฐบาลไทยจะปฏิเสธการพูดคุยหรือเจรจากับขบวนการปลดปลอยปาตานีหรือที่ฝาย
ไทยเรียกวา “ผูกอความไมสงบ” หรือ “ผูกอเหตุรุนแรง” ก็ตาม   รัฐไทยหลีกเลี่ยงการใชคําวา “เจรจา” 
กับคูขัดแยงมาโดยตลอด เพราะเกรงวาการยอมเจรจาจะเปนการ “ยกระดับ” กลุมติดอาวุธและอาจจะทํา
ใหเปนปจจัยที่พัฒนาไปสูการแบงแยกดินแดนในที่สุด 

    
การพูดคุยท่ีลังกาวี  ความริเริ่มนําคูขัดแยงมาคุยกันครั้งแรกมาจากนายมหาเธร  โมฮัมหมัด อดีต

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย   ทางมาเลเซียไดนําตัวแทนฝายขบวนการและฝายไทยมาพูดคุยกันในรีสอรทแหง
หนึ่งบนเกาะลังกาวีทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2549   นายซารีล เอสเค อับดุลลาห กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในลังกาวี กลาววากระบวนการ
สันติภาพลังกาวีนั้นไมใชการเจรจาอยางเปนทางการ  แตเปนความพยายามหนึ่งที่จะหาจุดรวมกันระหวาง
คูขัดแยงทั้งสองฝาย   ในการพูดคุยในครั้งนั้นมีพลโทไวพจน ศรีนวล ผูอํานวยการศูนยรักษาความปลอดภัย
และพลเอกวินัย ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในขณะนั้นเปนผูแทนหลักในฝาย
ไทย5  

 

 ในการประชุมครั้งนั้นมีผูแทนฝายขบวนการที่มาจากกลุม GMIP (Gerakan Mujahideen Islam 

Pattani)  กลุมพูโล (Pattani United Liberation Organisation)  กลุมบีอารเอ็น และเบอรซาตู6 หนึ่งใน
ผูเขารวมกลาววาผูที่เขารวมสวนใหญไปรวมดวยความเกรงใจมาเลเซียและพวกเขาก็ไมไดมีสวนในการ
ออกแบบขอเสนอมากนัก  ผูที่มีบทบาทสําคัญในการรางขอเสนอนั้นคือมาเลเซีย  นอกจากนี้ กลุมท่ีไปเขา
รวมพูดคุยในครั้งนั้นเปนสมาชิกขบวนการรุนเกาซึ่งอาศัยอยูในประเทศมาเลเซียมานานแลว และอาจจะ
ไมไดเปนผูที่มีบทบาทหรือมีความสามารถในการควบคุมกลุมที่กําลังเคลื่อนไหวอยูในภาคใตในปจจุบันมาก
นัก7  
 

                                                 
5 ปาตาน ีฟอรั่ม. การเจรจาสันตภิาพระหวางมุสลิมมลายแูละรัฐไทย (ปตตานี, 2555), หนา 76. 
6  เบอรซาตูเปนองคกรรมของขบวนการปลดปลอยปาตานีที่มีดร.วันกาเดร เจะมัน เปนประธาน ซ่ึงขณะนี้เบอรซาตูไมมีการเคลื่อนไหวแลว 
7 สัมภาษณ, ผูเขารวมกระบวนการลังกาวี, สิงหาคม 2555 
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 การประชุมในกรอบนั้นจบลงดวยราง “ขอเสนอสันติภาพสําหรับภาคใตของไทย” ซึ่งไดมีการยื่น
ไปยังนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ในเอกสารนั้นมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายหลายขอ อาทิ รัฐบาลไทยควร
กําหนดโควตาตําแหนงราชการในพื้นที่รอยละ 50 ใหกับคนมลายูมุสลิม มีการเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการนิรโทษกรรมกับผูที่ถูกดําเนินคดีหรือตัดสินลงโทษในอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคง8    
แตวากระบวนการลังกาวีก็ไมอาจขับเคลื่อนตอไปไดเพราะรัฐบาลทักษิณตองเผชิญกับกระแสตอตานจาก
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ “กลุมเสื้อเหลือง” ซึ่งรุนแรงมากข้ึน  รัฐบาลไดตัดสินใจยุบ
สภาในเดือนกุมภาพันธ 2549   
 

การพูดคุยท่ีโบกอร อีกสองปตอมา ในเดือนกันยายน 2551 ในยุคของนายกรัฐมนตรีสมัคร  
สุนทรเวช  นายยูซุฟ คาลลาร รองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียซึ่งเปนผูที่เคยมีบทบาทในการสราง
สันติภาพในอาเจะหไดริเริ่มการพูดคุยในกรอบใหม ตัวแทนฝายไทยและขบวนการไดพบกันสองวันที่วังของ
ประธานาธิบดีในเมืองโบกอรทางดานตะวันตกของเกาะชวา  โดยมีพลเอกขวัญชาติ กลาหาญ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและอดีตแมทัพภาคท่ีสี่เปนผูนําคณะฝายไทยไปทั้งหมด 5 คน   ในสวน
ของขบวนการมีตัวแทน 15 คน ซึ่งเรียกตนเองวา Pattani Malay Consultative Congress (PMCC)  

โดยกลุมที่เขารวมประกอบไปดวยตัวแทนจากจีเอ็มไอพี, บีไอพีพี (Barisan Islam Pembebasan Patani), 

พูโล (เปนปกท่ีนําโดยนายซัมซูดิง คาน)  โดยตัวแทนหลักๆ ในครั้งนั้น คือ Wahyuddin Mohammad, 

Sa’adul Maliki, Bachtier Che Teh (ทั้งสามคนเปนตัวแทนจากบีไอพีพี) และ Mohammad Fatah 

Abdul Aziz9  มีการตั้งคําถามวากลุมคนเหลานี้เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวติดอาวุธในพ้ืนที่ภาคใตมากนอย
เพียงไร 

 

  แตการพูดคุยก็ดําเนินการไปไดเพียงครั้งเดียวก็ตองสะดุดหยุดลงภายหลังจากท่ีนาย Dino 

Pattani Djalal โฆษกของรัฐบาลอินโดนีเซียไดเปดเผยเรื่องราวการพบปะกันกับสื่อมวลชน  เขาไดให
สัมภาษณวา “เรา [รัฐบาลอินโดนีเซีย] ตองการที่จะชวยประสานงานเพ่ือหาทางออกทางการเมืองอยาง
สันติ”10 การเปดเผยการพูดคุยกับสื่อทําใหฝายไทยไมคอยพอใจ นายธฤต จรุงวัฒน โฆษกกระทรวงการ
ตางประเทศออกมาปฏิเสธวาผูที่เดินทางไปนั้นไมไดเปนตัวแทนรัฐ  เขาใหสัมภาษณวา “เราไมไดสงตัวแทน
ไปพูดคุยที่อินโดนีเซีย...จุดยืนของเราก็คือปญหาเรื่องภาคใตนั้นเปนเรื่องภายในและเราจะไมไดดําเนินการ
พูดคุยใดๆ กับผูกอความไมสงบ”11 นักวิเคราะหบางคนตีความวารองประธานาธิบดียูซุฟ  คาลลารตองการ
ทําเรื่องนี้เพียงเพ่ือสรางชื่อในเวทีระหวางประเทศ เพราะเขากําลังเตรียมตัวลงแขงขันเลือกตั้ง
                                                 
8 Joseph Chinyong Liow and Don Pathan. Confronting Ghosts: Thailand's Shapeless Southern Insurgency, (New South 

Wales: Lowy Institute for International Policy), pp. 85-86. 
9 สัมภาษณ, ผูที่ติดตามการพูดคุยทีโ่บกอร, กันยายน 2551; โปรดดู "Wrong People to Talk Peace with", The Straits Times, 27 

September, 2008. 
10 “Indonesia says hosts talks on Thai Muslim insurgency”, Reuters, 21 September 2008. 
11 “Govt ‘Not Party’ to Peace Talks”, Bangkok Post, 22 September 2008. 
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ประธานาธิบดีในอีกไมกี่เดือนถัดไป   แตความริเริ่มของรัฐบาลอินโดนีเซียในครั้งนั้นก็ตองยุติลงหลังพบปะ
กันเพียงครั้งเดียว 

 

 ความริเริ่มของโอไอซี   นอกเหนือจากมาเลเซียและอินโดนีเซียแลว  ทางองคการความรวมมือ
อิสลาม (Organisation of the Islamic Cooperation – OIC) ก็พยายามเขามามีบทบาทในเรื่องนี้เชนกัน   
อาจกลาวไดวาโอไอซีนั้นเปนองคกรระหวางประเทศท่ีฝายขบวนการคาดหวังมากที่สุดที่จะใชเปนเวทีในการ
หาพันธมิตรและเสียงสนับสนุนตอการเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชของชาวปาตานี12   ฝายขบวนการตองการจะ
เห็นโอไอซีเขามาเลนบทเปนคนกลางในการเจรจาอยางที่เคยทําในกรณีของ MNLF (Moro National 

Liberation Front - MNLF) ซึ่งเปนกลุมเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองเอกราชในหมูเกาะมินดาเนาในประเทศ
ฟลิปปนส   โอไอซีเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางรัฐบาลฟลิปปนสและกลุม MNLF ในระหวางป 2518 – 

253913  
   

กลุมพูโลก็ไดพยายามอยางตอเนื่องในการผลักดันใหโอไอซีรับเอาปญหาภาคใตเขาไวเปนวาระใน
การพูดคุย  พวกเขาพยายามที่จะผลักดันใหโอไอซีออกแถลงการณแยกเฉพาะเพ่ือเนนถึงความรุนแรงและ
เรงดวนของปญหา14 ในขณะเดียวกัน ทางฝายรัฐบาลไทยก็พยายามดําเนินการผลักดันทางการทูตดวยการ
ชี้แจงวาเรื่องนี้เปนปญหาภายในซึ่งไทยกําลังดําเนินการแกไขอยู  โดยในป 2550  รัฐบาลไทยไดเชิญ Prof. 

Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการโอไอซีมาเยือนไทยอยางเปนทางการ เพ่ือใหมีโอกาสที่จะสัมผัสและ
รับฟงการแกไขปญหาจากมุมมองของฝายไทย 

 

 ในชวงเดือนกันยายน 2553 มีความเคลื่อนไหวสําคัญของโอไอซีที่ทําใหรัฐบาลไทยตองจับตาดู   
ทางโอไอซีไดรวมพูดคุยกับกลุมขบวนการปลดปลอยปาตานีหลายกลุมพรอมกันในกรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซียและกรุงเจดดาห ซาอุดิอาราเบียระหวางวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553  Prof. 

Ihsanoglu เลขาธิการโอไอซีไดเปนประธานการประชุมที่เจดดาห  สวน Dr. Talal A. Daous  

ผูอํานวยการฝายชนกลุมนอยมุสลิมเปนประธานการประชุมในกัวลาลัมเปอร  โดยผูเขารวมมาจาก พูโล บี
อารเอ็น บีไอพีพีและผูอาวุโสอื่นๆ  โดย BRN-Coordinate ไดสงตัวแทนระดับกลางไปรวมสังเกตการณ
ดวย15  ไดมีการตั้งองคกรรมที่ชื่อวา United Patani People Council – UPPC) โดยหวังวาจะใหเปน
แกนกลางการขับเคลื่อนทางการเมืองของกลุมปลดปลอยปาตานีผานเวทีโอไอซี16  แหลงขาวในวงการทูต

                                                 
12 สัมภาษณ, สมาชิกระดับสูงของพูโล, กรกฎาคม 2556.  
13 Rodil, B.R. Kalinaw Mindanaw : the Story of the GRP-MNLF Peace Process 1975-1996. (Davao City: Alternative Forum 

for Research in Mindanao), 2000, p. 2.  
14 สัมภาษณ, สมาชิกระดับสูงของพูโล, กรกฎาคม 2556. 
15 ปาตาน ีฟอรั่ม. การเจรจาสันตภิาพระหวางมุสลิมมลายแูละรัฐไทย (ปตตาน,ี 2555), หนา 102-103. 
16 สัมภาษณ, ผูเขารวมการพูดคุยที่กวัลาลัมเปอร, สิงหาคม 2555 
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กลาววาทางรัฐบาลไทยไดแสดงความไมพอใจดวยการสงหนังสือประทวงไปยังรัฐบาลมาเลเซียที่อนุญาตให
มีการจัดการประชุมดังกลาวขึ้น17  
  

รัฐบาลไทยเดินหนาลอบบี้โอไอซีตอดวยการเชิญตัวแทนระดับสูงของโอไอซีมาเยือนไทยอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนพฤษภาคม 2555   โดยมีนาย Sayed Kasim El-Masry ที่ปรึกษาของเลขาธิการโอไอซีเปน
ผูนําคณะ   Dr. Talal A.Daous ผูที่เขารวมการพูดคุยที่มาเลเซียไดรวมคณะมาดวย  หลงัการเดินทางมาใน
ครั้งนั้น   โอไอซีก็ไดกลาวถึงสถานการณภาคใตในแถลงการณเก่ียวกับชาวมุสลิมที่เปนชนกลุมนอยใน
ประเทศที่ไมใชสมาชิกโอไอซี หลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศครั้งที่ 39 ในเดือนพฤศจิกายน 2555  
โดยโอไอซีไดระบุวาความกาวหนาในการแกปญหาภาคใตนั้น “ยังไมเพียงพอ”   (meager progress) และ
ไดเสนอแนะใหรัฐบาลไทย “ดําเนินการพูดคุยกับแกนนําของคนมุสลิมเพ่ือแสวงหาทางออกและอนุญาตให
ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นไดรับสิทธิที่พึงจะมี”18   อาจกลาวไดวาโอไอซีไดพยายาม
ประนีประนอมดวยการไมเขามามีบทบาทโดยตรงซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลไทยปฏิเสธ  แตในขณะเดียวกันก็
พยายามจะกดดันใหรัฐบาลเรงเปดการพูดคุยกับขบวนการโดยเร็ว 

  
กระบวนการเจนีวา กลุมท่ีมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มการพูดคุยอีกกลุมหนึ่งคือองคกร

เอกชนระหวางประเทศ (iNGO) ที่มีชื่อวา  Center for Humanitarian Dialogue (ศูนยการพูดคุยเพ่ือ
มนุษยธรรม – The HD Centre) เอ็ชดีเปนองคกรหลักที่ทํางานเพ่ือผลักดันใหเกิดการพูดคุยระหวาง
รัฐบาลไทยกับกลุมขบวนการปลดปลอยปาตานีมาตั้งแตป 2549 จากที่ผูเขียนไดพูดคุยกับทางเอ็ชดีในชวง
หลายปที่ผานมา พบวาเอ็ชดีไดทํางานใกลชิดกับกลุมพูโล  โดยเฉพาะปกท่ีนําโดยนายคัสตูรี  มาหกอตา
 โดยใชวิธีการเดินงานอยางเงียบๆ  ไมออกสื่อ   

 

ในชวงสมัยของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนทซึ่งไดมีการประกาศนโยบายปรองดอง
และแสดงความพรอมในการเปดการพูดคุยกับขบวนการปลดปลอยปาตานี   เอ็ชดีไดเปนตัวกลางประสาน
ใหเกิดการพบกันระหวางนายกฯ สุรยุทธและนายคัสตูรีในประเทศบาหเรนในชวงทายของป 255019  แต
เปนที่นาเสียดายที่ไมนานหลังจากนั้นรัฐบาลรักษาการก็หมดอํานาจ   ตอมาในยุคที่นายสมัคร  สุนทรเวช 
เปนนายกรัฐมนตรี  ทางกลุมพูโลไดเสนอที่จะทํา “พ้ืนที่สันติภาพ” (peace zone) เพ่ือเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการสรางความเชื่อมั่น  (confident-building) ระหวางคูขัดแยง20 แตวารัฐบาลสมัครก็ถูกกระแส

                                                 
17 สัมภาษณ, นกัการทูต, ธันวาคม 2555 
18 มติเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมที่เปนคนกลุมนอยในประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของโอไอซีซ่ึงไดรับการรับรองในการประชุมคร้ังที่ 39 ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศที่เมือง Djibouti วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2012, โปรดดู http://www.oic-

oci.org/english/conf/fm/39/MM-DR-39CFM%20-FINAL.pdf. 
19 สัมภาษณ, เจาหนาทีข่องเอ็ชดี, กุมภาพันธ, 2013. 
20 “Thailand : Political Turmoil and the Southern Insurgency”, International Crisis Group, 28 August 2008, p. 10. 
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การตอตานจากกลุมเสื้อเหลืองเลนงานอยางหนัก  จนไมมีสมาธิที่จะแกปญหาเรื่องภาคใตได  การแกไข
ปญหาภาคใตในชวงนั้นตกอยูในมือของกองทัพเปนหลัก 

 

เมื่อการเมืองเปลี่ยนขั้วโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กาวขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีหลังศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม 2551  ทางกลุมพูโลก็ไดรวมกับสมาชิกบางสวน
ของบีอารเอ็น-โคออรดิเนทตั้งองคกรรมที่ชื่อวา “ขบวนการปลดปลอยปาตานีมลายู” (Pattani Malay 

Liberation Movement - PMLM) ในเดือนมกราคม 2553  ตอมาในเดือนมิถุนายน PMLM ไดเสนอที่จะ
ทําการหยุดยิงฝายเดียวในสามอําเภอในจังหวัดนราธิวาส อันไดแก อ.เจาะไอรอง อ.ยี่งอ และอ.ระแงะ เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาขบวนการมีความจริงใจในการพูดคุยและมีความสามารถในการควบคุมปฏิบัติการในพ้ืนที่ได 
โดยการหยุดยิงครั้งนั้นครอบคลุมเฉพาะปฏิบัติการโจมตีเจาหนาที่ความมั่นคงและเปาหมายของรัฐเทานั้น21  

 

รัฐบาลอภิสิทธิ์ไดรับทราบการดําเนินการนั้นอยางเงียบๆ หลังจบชวงเวลาการหยุดยิงแลว  นายคัส
ตูรีไดออกแถลงการณโดยระบุวาระดับความรุนแรงได “ลดลงอยางมาก” มีเหตุรุนแรงที่โจมตีเจาหนาที่รัฐ
เพียงแคครั้งเดียวในชวงเวลานั้นโดยเปนเหตุระเบิดรถตํารวจในอ.เจาะไอรองในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 
สงผลใหมีตํารวจบาดเจ็บหนึ่งนาย22   ทางฝายกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคสี่ (กอ.รมน. 
ภาคสี่) ก็ออกมาตอบโตดวยการระบุวาตามสถิติของกอ.รมน. มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีก 9 ครั้งซึ่งไมไดถูกนับ
รวม23  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองหยุดยิงในครั้งนั้นเปนที่ถกเถียงกันอยางมาก 

  
งานของเอ็ชดีดูเหมือนจะมีพัฒนาการกาวสําคัญในชวงทายๆ ของรัฐบาล  นายกฯ อภิสิทธิ์ไดมี

คําสั่งใหสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ยกระดับการพูดคุยใหเปน “ทางการ”  สมช. เปนหนวยงานหลัก
ของรัฐที่ทางเอ็ชดีประสานงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง  ซึ่งนัยของคําสั่งนี้ก็คือเปนการยกระดับ
กระบวนการพูดคุยในกรอบที่ทางเอ็ชดีเปนผูอํานวยความสะดวกมาอยางยาวนานนั่นเอง  การดําเนินการ
ดังกลาวสวนหนึ่งก็เปนวิธีการกีดกันมิใหโอไอซีขยับเขามาเลนบทบาทคนกลาง   เปนที่นาสังเกตวาคําสั่งนี้มี
ขึ้นสามเดือนหลังจากท่ีโอไอซีไดพบปะกับตัวแทนขบวนการในกรุงกัวลาลัมเปอรและเจดดาหซึ่งทําใหฝาย
ไทยไมพอใจอยางมาก  ไมก่ีเดือนหลังจากไดรับ “ไฟเขียว” จากรัฐบาล  นายถวิล  เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สมช. ในขณะนั้นก็เริ่มออกมาใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนวารัฐบาลตองการสนับสนุนการพูดคุยกับ “ผูเห็น
ตางจากรัฐ”24  ซึ่งคําคํานี้นับเปนนวัตกรรมทางวาทกรรมที่สรางการมองคูขัดแยงดวยมุมมองใหม  เปน
ภาษาท่ีเขามาทดแทนคําวา “ผูกอความไมสงบ” หรือ “ผูกอเหตุรุนแรง” ที่มักใชกันอยางแพรหลายกอน
หนานี้  

                                                 
21 “Stalemate in Southern Thailand”, International Crisis Group, 3 November 2010, p.6. 
22 แถลงการณของกลุมพโูล ออกโดยนายคัสตูรี มะกอตา, สิงหาคม 2553 
23 รายงานสถิติเหตุรุนแรงของกอ.รมน. 
24 ถวิล เปลีย่นศรี เลขาธกิารสมช. ไมมีอะไรขัดของปกครองพิเศษชายแดนใต” ประชาไท, 9 พฤษภาคม 2554 



  34 

 

เปดฉากการพูดคุยท่ี KL 

 หลังจากท่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นองสาวคนเล็กของอดีตนายกฯ ทักษิณชนะการเลือกตั้งและ
กาวขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2554  ไดมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
พูดคุยสันติภาพที่สําคัญ   ในชวงแรก มีการเปลี่ยนผูคุมบังเหียนหลักในการแกปญหาภาคใต  พ.ต.อ. ทวี 
สอดสองไดขึ้นมาเปนผูอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) แทนนายภาณุ อุทัยรัตน ซึ่งมี
ความใกลชิดกับพรรคประชาธิปตย  พ.ต.อ.ทวีไดคลุกคลีกับปญหาภาคใตมากอนหนานี้ โดยเฉพาะในชวงที่
ทํางานในบทบาทของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)25  เปนที่ทราบกันวาเขามีความใกลชิดกับอดีต
นายกฯ ทักษิณ เมื่อพรรคเพ่ือไทยกลับมาคุมอํานาจ  พ.ต.อ.ทวีก็ถูกวางตัวใหมาคุมงานภาคใต  อาจกลาว
ไดวาเขานาจะเปนตัวหลักของพรรคเพ่ือไทยในการทํางานเรื่องภาคใตใหกับรัฐบาลมากกวารัฐมนตรีคนใดๆ    
 

พ.ต.อ.ทวีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเปดฉากการพูดคุยอยางเปนทางการรวมกับ
ทักษิณ    อดีตนายกฯ ซึ่งลี้ภัยอยูในตางแดนไดไปพบกับนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเดือน
มกราคม 2555 โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีเพ่ือขอใหมาเลเซียชวยประสานงานเรื่องการพูดคุย    
เมื่อนายกฯ ยิ่งลักษณเดินทางไปเยือนกัวลาลัมเปอรเพื่อแนะนําตัวหลังเขารับตําแหนงใหมในเดือน
กุมภาพันธ  เธอก็ไดหารือในเรื่องนี้ตอกับนายนาจิบ26  โดยนายกฯ มาเลเซียไดแถลงขาวหลังการพบกันวา
ฝายไทยไดขอใหมาเลเซียชวยหาทางออกระยะยาวใหกับปญหาภาคใต27   ทาทีของนายกฯ ยิ่งลักษณนับวา
เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของนโยบายของรัฐไทยซึ่งที่ผานมายังลังเล   กระทั่งปดกั้นการเขามามีสวนรวมของ
รัฐบาลมาเลเซียในการแกปญหาภาคใต  เพราะมองวามาเลเซียนั้นอาจจะมีผลประโยชนและไมมีความเปน
กลาง 
 หลังจากนั้น ทักษิณไดไปพบกับแกนนําขบวนการปลดปลอยปาตานี 17 คนที่กรุงกัวลาลัมเปอร
ในชวงกลางเดือนมีนาคม 255528   สองสัปดาหหลังการพบกัน ก็ไดเกิดเหตุการณระเบิดคารบอมบพรอม
กันสองแหงในวันที่ 31 มีนาคม 2555  ที่โรงแรมลีการเดนทในใจกลางเมืองหาดใหญและท่ีถนนรวมมิตรซึ่ง
เปนยานธุรกิจการคาและบันเทิงในตัวเมืองยะลาซึ่งรานคาสวนใหญเปนของชาวจีนและชาวพุทธ แรงระเบิด
ไดทําใหมีผูเสียชีวิต 14 คนและมีผูบาดเจ็บอีกกวา 400 คน 29 ภายหลังเหตุการณนั้น  พรรคฝายคานก็ได
กลาวโทษวาเหตุระเบิดนั้นเปนผลจากการที่ทักษิณไปคุยกับกลุมขบวนการ  พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา  ผู

                                                 
25 พ.ต.อ. ทวีถกูยายไปเปนรองเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ในยุคหลังรัฐประหาร  ในสมัย

นายกฯ สมัคร  พ.ต.อ.ทว ีกลับมานั่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในตําแหนงอธิบดี และเมื่อการเมืองเปลี่ยนขัว้อกีครั้งและพรรค
ประชาธิปตยขึ้นมาบริหารประเทศ เขาก็ถูกโยกไปนั่งตําแหนงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

26 สัมภาษณ, แหลงขาวความมั่นคง, กรกฎาคม 2555. 
27 “Yingluck, Najib vow to tackle insurgency”, Bangkok Post, 21 February 2012. 
28 สัมภาษณ, แหลงขาวใกลชิดขบวนการปลดปลอยปาตานี, สิงหาคม 2555 
29  Anthony Davis, “Explosive escalation of Thai insurgency,”  Asia Times, 6  April  2012. 
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บัญชาการทหารบกกลาวกับสื่อวาเหตุการณนี้อาจจะเกิดจากการพูดคุยไมครบกลุม  เพราะพวกเขาอาจจะ
ตองการสรางสถานการณเพ่ือแยงชิงการนํา30   
 

 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2555  มีการโยกยายขาราชการสมช. ครั้งสําคัญ  โดยนายสมเกียรติ บุญชู 
รองเลขาธิการสมช. ซึ่งเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการผลักดันการพูดคุยในกรอบของกระบวนการเจนี
วารวมกับเอ็ชดีถูกโยกยายไปประจําที่สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยพล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตรไดมาดํารง
ตําแหนงนี้แทน   อีกสามเดือนถัดมาเขาก็ขึ้นคุมบังเหียนในฐานะเลขาธิการคนใหมของสมช.   พล.ท.ภราดร
ไดเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการขับเคลื่อนการพูดคุยรวมกับทวีและทักษิณ  
     

ในชวงเดือนมกราคม 2556 ก็มีความคืบหนาสําคัญ เมื่อร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง  รองนายกรัฐมนตรี
ไดเดินทางไปพบกับนายกฯ นาจิบเพื่อพูดคุยในเรื่องรายละเอียดของขอตกลงการพูดคุยที่จะมีขึ้น  พล.ท.
ภราดรไดพูดเปนนัยในการใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนวาทางมาเลเซียยินดีที่จะทําหนาที่เปนคนกลางในการ
ไกลเกลี่ย (mediator)  หากไดรับการรองขอ31    ในที่สุด การดําเนินการทางการทูตนี้ก็สัมฤทธิ์ผล โดยไดมี
การเปดฉากการพูดคุยอยางเปนทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร โดยพล.ท. 
ภราดรตัวแทนของฝายไทย (ปารตี้ A) กับนายฮาซัน ตอยิบตัวแทนของฝายขบวนการปลดปลอยปาตานี 
(ปารตี้ B) ไดรวมกันลงนาม “ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” (General Consensus 

on the Peace Dialogue Process)  ขอตกลงมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 1) พล.ท. ภราดร ในฐานะ
เลขาธิการสมช. เปนหัวหนาคณะในการ “สรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการเสริมสรางสันติภาพ” 2) 
รัฐบาลไทย (ปารตี้ A) มีความตองการที่จะ “รวมพูดคุยกับผูที่มีความเห็นและอุดมการณท่ีแตกตางจากรัฐ” 

(ปารตี้ B) 3) กระบวนการนี้จะดําเนินการภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทย 4) มาเลเซียจะเปนผูอํานวย
ความสะดวก (facilitator) และ 5) ผูที่เกี่ยวของในกลุมที่ดําเนินการรวมกันนี้จะไดรับหลักประกันเรื่อง
ความปลอดภัย   

 

 ในชวงหลายๆ ปที่ผานมาขาราชการหลายทานมีความกังวลใจวาไมมีกฎหมายใดๆ รองรับการ
พูดคุยกับขบวนการ และบางก็เกรงวาการเจรจากับผูที่กออาชญากรรมจะเปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย   
พัฒนาการดานนโยบายรัฐอันหนึ่งที่สําคัญซึ่งทําใหขาราชการมี “หลังพิง” ในการดําเนินการพูดคุยกับ
ขบวนการอยางเปนทางการในครั้งนี้ก็คือ “นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 
2555-57”   นโยบายดังกลาวรางขึ้นโดยสมช. ตามมาตรา 4 แหงพ.ร.บ. บริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. 2553 ซึ่งเริ่มบังคับใชในสมัยของพรรคประชาธิปตย  นโยบายซึ่งจะเปนแมบทในการดําเนิน
นโยบายแกไขปญหาในภาคใตนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 และมีการ
อภิปรายในรัฐสภาแบบไมลงมติในเดือนถัดไป  หนึ่งในเกาวัตถุประสงคหลักของนโยบายนี้ คือ “เพ่ือสราง
                                                 
30 "ปูบินปลุกขวัญหาดใหญ  บิ๊กตูเตือนปรามรัฐบาลเจรจาโจรใต"  มติชนรายวัน, 3 เมษายน 2555 
31 “KL offers to act as a go-between in South”, The Nation, 11 January 2013 



  36 

 

สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและการให
หลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสราง
สันติภาพ”32 

 

 การประชุมครั้งแรกระหวางผูแทนฝายไทยและขบวนการปลดปลอยปาตานีจัดขึ้นในสถานที่ที่ไม
เปดเผย ณ กรุงกัวลาลัมเปอรในวันที่ 28 มีนาคม 2556  ตัวแทนจากไทยมีทั้งหมด 9 คน  ในฝายปารตี้ B 

มี 6 คน33  ทางฝายบีอารเอ็นใชเวลาคอนขางนานในการอธิบายถึงความอึดอัดคับของใจที่ถูกรัฐสยาม
กระทํามาในอดีต   ผศ.ดร. ศรีสมภพไดเลาถึงบรรยากาศของการพูดคุยในเวทีสัมมนาหนึ่งที่จัดขึ้นหลังการ
พูดคุยครั้งแรกจบลง   เขากลาววาตัวแทนฝายขบวนการไดเลาวา  “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและ
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนไมไดเปนความผิดของขบวนการบีอารเอ็นอยางเดียว แตจะตองพูดถึงวารัฐไทยก็เปน
เงื่อนไขท่ีทําใหเกิดความรุนแรง”   

 

 ตัวแทนขบวนการบีอารเอ็นไดอธิบายถึงความรูสึกสะเทือนใจที่พ่ีนองมลายูปาตานีถูกรัฐไทย
กระทํามาตั้งแตอดีต เชน กรณีการหายตัวไปของหะยีสุหลง อัลดุลกอเดร ผูนําศาสนาคนสําคัญ เหตุการณ
กบฏดุซงญอ  การสังหาร 6 ศพที่สะพานกอตอในป 2518 ซึ่งสงผลใหมีการประทวงใหญที่ปตตานีและเกิด
การปราบปรามรุนแรงขึ้นหลังจากนั้น  จนมาถึงเหตุการณตากใบและกรือเซะในป 2547  พวกเขาใชภาษา
มลายูในการสื่อถึงความรูสึกคับแคนนั้น ผศ.ดร.ศรีสมภพกลาววาบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาไวไมอยูในขณะที่
เลาถึงเรื่องราวในอดีตนั้น 

 

 “การแสดงความรูสึกนี้ ผมคิดวาเปนความรูสึกท่ีแทจริงของเขา เปนความรูสึกของนักตอสูปาตานี
ที่ตองการตอสูเพื่อประชาชนของเขา” ดร.ศรีสมภพกลาว  โดยระบุวาคณะเจรจาของฝายไทยรับฟงอยาง
สงบ ไมมีการตอบโตแตอยางใด ทุกคนตั้งใจที่จะรับฟงความเจ็บปวดของพ่ีนองประชาชนปาตานี  ในขณะที่ 
พ.ต.อ. ทวี เลขาธิการศอ.บต. ไดอธิบายวาเรื่องที่ผานมาในอดีตนั้นไมอาจจะกลับไปแกไขได เพราะ
เจาหนาที่รัฐในที่ประชุมก็ไมไดอยูในชวงเวลานั้นดวย  แตวาทางรัฐบาลก็ไดพยายามดําเนินการเพื่อ
แกปญหา เชน การเยียวยาผูสูญเสียจากเหตุรุนแรง การสนับสนุนเรื่องการรักษาอัตลักษณ  รวมถึงการ
แกปญหาความอยุติธรรมตอประชาชน34   

                                                 
32 มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553  
33  ตัวแทนปารต้ี A ประกอบไปดวยพ.ต.อ.ทวี เลขาธิการศอ.บต. พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ในขณะนั้น)  และพล.ต.ท. 
สฤษดิ์ชัย อเนกเวียง  ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล   พล.อ.สําเร็จ ศรีหราย ที่ปรกึษาพิเศษสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.นักรบ บุญ
บัวทอง รองผูอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติที่ 5 (รอง ผอ. ศปป.5) กอ.รมน. นายอภินันท ซ่ือธานวุงศ ผูวาราชการจังหวัดนราธวิาส ผศ.
ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  และนายอาซิส  เบ็ญหาวัน 
ประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต    สวนตัวแทนปารต้ี B ประกอบไปดวย อุสตาซฮันซัน  ตอยิบ อุสตาซมะ โฉลง 
นายอาดัม มูฮัมหมัด นอร หรือนายฟาเดล  อาหามะ  นายอับดุลการิม คาลิบ หรืออับดุลรอนิง  นายมะสกุรี ฮารี นายลุกมาน บิน ลิมา     
34 ฮัสซัน โตะดง, “ขอใหอดทนรับฟงพวกเรา” ขอเสนอจาก BRN ในวงถกสันติภาพชายแดนใต, โรงเรียนนักขาวชายแดนใต, 2 เมษายน 2556 
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 หลักใหญใจความของการพูดคุยในครั้งแรกก็คือ ฝายรัฐไทยไดเรียกรองใหบีอารเอ็นหลีกเลี่ยงการ
โจมตีเปาหมายออนแอ โดยเฉพาะความรุนแรงตอเด็ก สตรี ครู พระผูหญิงและเปาหมายในพื้นที่ชุมชนเมือง
และเขตเศรษฐกิจ   ซึ่งทางตัวแทนขบวนการบอกวาจะนําไปปรึกษาหารือกับสภาชูรอ  ในทางกลับกัน ทาง
บีอารเอ็นก็ไดขอใหฝายไทยใหความยุติธรรมกับคนมลายูอยางเปนรูปธรรม  โดยไดขอใหฝายไทยยกเลิก
หมายจับและปลอยตัวผูที่ถูกตัดสินลงโทษในคดีความมั่นคง35 

 

 กอนการพูดคุยครั้งที่ 2 จะมาถึงเพียงสามวัน  อุสตาซฮัสซันและนายอับดุลการิม  สองตัวแทนของ
ฝายบีอารเอ็นไดสรางความประหลาดใจดวยการออกแถลงการณเปนครั้งแรกโดยผานยูทูปในวันที่ 26 
เมษายน 2556  โดยมิไดแจงผูอํานวยความสะดวกหรือฝายไทยทราบลวงหนา  ในการแถลงนั้น นายฮัสซัน
ไดอธิบายวาการกอตั้งบีอารเอ็นมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแนวรวมปฏิวัติแหงชาติของชาวมลายูปาตานี เพ่ือ
สรางอุมมะห (ประชาชาติ) ที่มีความแข็งแกรง ซึ่งหมายรวมถึงทั้งคนเชื้อสายไทย มลายูและจีนที่อาศัยอยู
ในแผนดินปาตานีและตอสูเพ่ือใหไดอิสรภาพและการปกครองที่มีความยุติธรรมสูงสุด  หลังจากนั้นนายอับ
ดุลการิมไดอธิบายเพ่ิมเติมวาปาตานีได “ตกเปนอาณานิคม” ของสยามตั้งแตปค.ศ. 1776  ซึ่งทําใหชาว
มลายูปาตานีตองอยูภายใตการปกครองแบบ  “กดขี่” และ “โหดราย”  ขบวนการปลดปลอยปาตานีจึง
บังเกิดข้ึน   คําแถลงปดทายดวยการยื่นขอเรียกรอง 5 ขอถึง “นักลาอาณานิคมสยาม” บีอารเอ็นเรียกรอง
ใหรัฐไทย 1) ยอมรับใหมาเลเซียเปนผูไกลเกลี่ย ไมใชเพียงผูอํานวยความสะดวก 2)  ยอมรับวาเปนการ
พูดคุยกับชาวปาตานีซึ่งนําโดยบีอารเอ็น 3) ยอมรับใหมีพยานจากประเทศอาเซียน โอไอซีและเอ็นจีโอ
ตางประเทศ  4) ยอมปลอยผูที่ถูกควบคุมตัวและยกเลิกหมายจับในคดีความม่ันคงทั้งหมด โดยไมมีเงื่อนไข  
5)  ยอมรับวาบีอารเอ็นเปนขบวนการปลดปลอยปาตานี ไมใชกลุมแบงแยกดินแดน36  
  

การยื่นขอเรียกรองนอกเวทีการพูดคุยทําใหฝายไทยรูสึกไมสบายใจ   สงผลใหเกิดความตึงเครียด
ในการพูดคุยครั้งที่สอง  การประชุมในครั้งนั้นจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอรในสถานที่ที่ไมเปดเผยเชนเคย   
แหลงขาวที่ติดตามการพูดคุยอยางใกลชิดกลาววาฝายไทยพยายามเรียกรองใหทางบีอารเอ็นลดระดับความ
รุนแรงเพื่อแสดงศักยภาพวาสามารถควบคุมปฏิบัติการทางการทหารในพ้ืนที่ได  ในขณะที่ทางบีอารเอ็นก็
ไดยื่นขอเสนอที่ประกาศทางยูทูปใหกับฝายไทยในที่ประชุมโดยมีการมอบเอกสารเปนลายลักษณอักษร  
ทางบีอารเอ็นเรียกรองใหไทยตองรับเงื่อนไขท้ังหาขอนี้   กอนที่จะมีการเจรจาตอไป  การรณรงคผานสื่อ
เปนครั้งแรกของบีอารเอ็นไดสรางแรงกดดันกลับมายังผูแทนฝายไทยอยางมาก  มีการวิพากษวิจารณกันใน
สื่ออยางกวางขวางวารัฐบาลกําลังเพลี่ยงพล้ําหรือกําลังถูกฝายบีอารเอ็นรุกคืบ  พล.อ. ประยุทธ ผู
บัญชาการทหารบกก็ไดออกมาแสดงความไมเห็นดวยกับขอเรียกรองทั้งหาขอและย้ําวาเรื่องนี้ควรจะเปน 

                                                 
35 สัมภาษณ, แหลงขาวที่เขารวมการพูดคุย, เมษายน 2555. 
36 "Pengistiharan Barisan Revolusi Nasional Melayu", (แถลงการณของบีอารเอ็น),  YouTube, 26 เมษายน 2556.  

http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U&feature=share. สําหรับคําแปลแถลงการณภาษาไทย  โปรดดู  
http://www.deepsouthwatch.org/node/4197. 

http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U&feature=share.%20
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“เรื่องภายใน” ของไทย  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ  หัวหนาพรรคฝายคานก็แสดงความเห็นวาหากมาเลเซีย
เขามาเปนผูไกลเกลี่ยและองคกรตางชาติเขามาเก่ียวของก็อาจจะทําใหปญหา “ลุกลามมากยิ่งข้ึน37  

 

ฝายบีอารเอ็นไดออกแถลงการณผานยูทูปอีกเปนครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2556  โดยมี
นายอาดัม มูฮัมหมัด นอร หนึ่งในคณะผูแทนของปารตี้ B เปนผูอานแถลงการณ   เขาไดอธิบายถึง 3 
ประเด็นหลักท่ีทําใหเกิดการตอตาน ประการแรก ชาวมลายูปาตานีถูกบังคับใหใชชีวิตภายใต “การกดขี่
และการปกครองแบบอาณานิคมของสยามที่โหดรายเปนเวลาหลายรอยป”  มีการสังหารชาวมลายูจํานวน
มากและถูกทําใหหายตัวไป โดยไมทราบวาหลุมฝงศพอยูที่ใด  ประการที่สอง คนรุนใหมสูญเสียอัตลักษณ
อันเปนผลจากการเปลี่ยนระบบการศึกษาแบบมลายูเปนไทย และประการสุดทาย ชาวมลายูตองมีชีวิตอยู
อยางยากจน แมวาดินแดนจะอุดมสมบูรณ   ชาวมลายูหลายแสนคนตองอพยพไปทํางานที่มาเลเซียหรือ
ประเทศอ่ืนๆ เพราะไมสามารถทํามาหากินที่บานเกิดได นายอาดัมไดขยายความขอเรียกรอง 5 ขอของบี
อารเอ็นที่ไดประกาศไปกอนหนานี้  แตหัวใจสําคัญอยูที่เรื่องการเรียกรองใหรัฐไทยยอมรับ “สิทธิความเปน
เจาของแผนดินปาตานี”  เขาอธิบายวาความขัดแยงเกิดขึ้นเนื่องจากสิทธิความเปนเจาของของชาวมลายู
ถูกปฏิเสธ  มีปญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง รวมถึงปญหาดาน
สิทธิการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมวัฒนธรรม38 

  
อีกสี่วันถัดมา  บีอารเอ็นไดออกแถลงการณฉบับที่ 3  โดยนายอับดุลการิมไดวิพากษวิจารณความ

ไรเอกภาพของรัฐไทยในการดําเนินนโยบายภาคใตและเรียกรองใหรัฐกําหนดใหเรื่องนี้เปน “วาระ
แหงชาติ” การเคลื่อนไหวนอกเวทีนี้เกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห  กอนที่การพูดคุยครั้งที่สามจะมาถึง39 

 

การพบกันครั้งที่ 3 ก็มีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556  ที่กรุงกัวลาลัมเปอรเหมือนเคย กอนหนา
การเริ่มตนเดือนรอมฎอนอันประเสริฐไมนานนัก  ฝายไทยไดขอใหทางปารตี้ B อธิบายความหมายของคํา
วา “สิทธิความเปนเจาของแผนดินปาตานีของชาวมลายูปาตานี”40  โดยแถลงการณรวมที่ออกหลังการ
พูดคุยไดระบุวาฝายบีอารเอ็นจะสงคําอธิบายมาถึงรัฐบาลไทยเปนลายลักษณอักษร  มีขอตกลงสําคัญท่ี
เกิดข้ึนจากการพูดคุยกันในครั้งนี้ คือ การสัญญากันในหลักการวาจะมีการลดระดับความรุนแรงในชวง
เดือนรอมฎอน  โดยทางบีอารเอ็นจะแจงรายละเอียดการปฏิบัติมาภายในสิบวัน41 

                                                 
37 ยก 5 ขอ เจรจาตอ 13 มิ.ย.”, มติชนรายวัน, 1 พฤษภาคม 2556 
38 “Penjelasan 5 tuntutan awal : BRN 29.04.2013” (คําอธิบาย : ขอเรียกรองเบื้องตน 5 ขอในวันที ่29 เมษายน 2556),  YouTube, 

24 พฤษภาคม 2556,  http://www.youtube.com/watch?v=x6r5WxFlBlY 
39 “Pengisytiharan dari Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) K – 3” (แถลงการณของบีอารเอ็น ฉบบัที่ 3), YouTube, 

28 พฤษภาคม 2556. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9vCoPDi80Rc. 
40 สัมภาษณ, แหลงขาวที่เขารวมการพูดคุย, มิถุนายน 2556 
41 ใบแถลงขาวการประชุมคร้ังที่ 3 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร, 13 มิถุนายน 2556 
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ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 อุสตาซฮัสซันไดออกมาแถลงผานยูทูปวาบีอารเอ็นมีมติที่จะ “ยุติการ
ปฏิบัติการ”  ไมใชเพียงแค “ลดการปฏิบัติการ”  ทางการทหาร  ตลอดชวงเดือนรอมฎอนและสิบวันแรก
ของเดือนชาวัลฮิจเราะหศักราช  แตขอเรียกรองใหรัฐไทยทําตามเงื่อนไข  7 ประการ  คือ 1)  ตองมีการ
ถอนกําลังทหารและทหารพรานจากภาคอ่ืนๆ และตํารวจที่มาจากสวนกลางออกไปจากปาตานี (สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตและหาอําเภอในจังหวัดสงขลา)  2) แมทัพภาค 4 ตองถอนทหารและทหารพราน
ออกจากเขตหมูบานและใหกลับไปอยูในคายใหญของแตละหนวย 3) รัฐสยามตองถอนกําลังตํารวจและ
ตํารวจตระเวนชายแดนออกจากหมูบาน 4) อนุญาตใหอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่เปนมุสลิมลาหยุด
ตลอดเดือนรอมฎอน เพ่ือใหพวกเขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจและใชชีวิตครอบครัวไดอยางสมบูรณ 5) หยุด
การโจมตี การสกัดถนนและการจับและควบคุมตัวโดยเด็ดขาด 6) หยุดการจัดกิจกรรมทางสังคมท่ีเกี่ยวของ
กับเดือนรอมฎอน และ 7) ใหนายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศยอมรับเงื่อนไขนี้ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2556   นอกจากนี้ยังมีการขอใหรัฐออกคําสั่งงดการขายสุราและปดสถานบันเทิงตลอดเดือนรอมฎอนอีก
ดวย42   

 

เงื่อนไขท่ีบีอารเอ็นตั้งมานั้น เปนเรื่องที่แทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาอันสั้น  ความหวังที่จะเห็นการลดเหตุรุนแรงจึงดูเหมือนคอนขางจะริบหรี่  ในชวงสองวันกอน
เริ่มตนเดือนถือศีลอด  ไดมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญอันหนึ่งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 โอไอซีไดออก
แถลงการณ “สนับสนุนการลดความรุนแรง” ในชวงเดือนรอมฎอน ภายหลังจากท่ีนายกฯ ยิ่งลักษณไดเขา
พบกับ Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี43    ซึ่งนับเปนการดําเนินงาน
ทางการทูตที่ชาญฉลาดในชวงเวลาอันเหมาะของฝายไทย  โอไอซีเปนเวทีระหวางประเทศท่ีอาจกลาวไดวา
ฝายขบวนการใหความสําคัญมากที่สุด ฉะนั้น หากขบวนการเพิกเฉยตอคําพูดของโอไอซี  พวกเขาก็มี
โอกาสที่จะถูกมองวาดื้อดึงอยางไมสมเหตุสมผลและอาจสูญเสียเสียงสนับสนุนจากโลกมุสลิมได   

 

หลังจากนั้นเพียงหนึ่งวัน นายซัมซามิน ผูอํานวยความสะดวกชาวมาเลเซียก็ไดเตรียมจัดการแถลง
ขาวซึ่งคาดวาจะเปนการแถลงเรื่องการบรรลุขอตกลงการลดความรุนแรง   แตการเตรียมการนั้นกลับตอง
ถูกระงับไปในเวลาเพียงไมก่ีชั่วโมงกอนหนาทามกลางกระแสขาววาปารตี้ B จะไมสงคนมารวม  แตแลวใน
ที่สุด การทํางานการทูตในเบื้องหลังก็สัมฤทธิ์ผล ไดมีการประกาศขอตกลง “ความเขาใจรวมกัน: ความ
ริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน 2556” (Common Understanding : Ramadan Peace Initiative) ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สองวันหลังเดือนละศีลอดไดเริ่มตนขึ้น  โดยสํานักเลขานุการของผูอํานวยความ
สะดวกมาเลเซียไดออกแถลงการณวาฝายปารตี้ A และ B ตกลงที่จะ “ทํางานหนักเพ่ือทําใหเดือนรอมฎอน

                                                 
42 Pengistiharan dari Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani ( B.R.N ) (แถลงการณบีอารเอ็น ฉบับที่ 4),  YouTube, 24 มิถุนายน 

2556. https://www.youtube.com/watch?v=EC5hYrI5Grg. 
43 OIC, Secretary General welcomes Ramadan ceasefire initiative in Southern Thailand, press release, 8 July 2013 
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เปนชวงเวลาที่ปราศจากความรุนแรง  ทั้งนี้เพ่ือเปนการแสดงถึงความจริงใจ พันธกิจ และความมุงม่ันของ
ทั้งสองฝายที่จะแสวงหาหนทางในการแกไขปญหารวมกัน”44 

    

จากการสํารวจสถิติเหตุรุนแรงที่รวบรวมโดยกอ.รมน.  ในชวงระหวางวันที่ 12 ถึง 20 กรกฎาคม 
2556 มเีหตุการณเพียงสองครั้งที่กอ.รมน.ระบุวาเปนการกระทําของ “ผูกอเหตุรุนแรง”   ทั้งสองเหตุการณ
เกิดข้ึนในวันที่ 17 สิงหาคม 2556  เหตุการณแรก มีการลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรอยปนเล็กที่ 2 
หนวยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 ขณะเดินทางดวยรถยนตหุมเกราะเพ่ือกลับฐานในอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บ  ระเบิดที่วางไวเปนชนิดแสวงเครื่อง บรรจุในถังแกสปกนิก จุดชนวนดวยโทรศัพทมือถือ  
โดยคนรายนําวัตถุระเบิดซุกซอนไวในรถเข็นบรรทุกเปลือกมะพราวซึ่งจอดไวขางทาง  เหตุการณที่สอง  
เปนการลอบยิงชุดปฎิบัติการกองรอยทหารพรานที่ 4802 หนวยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 ขณะเดินทาง
กลับฐานดวยรถจักรยานยนต 3 คัน หลังเขาไปซอมแซมบานเรือนราษฎรผูยากไร การโจมตีสงผลใหอส.
เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย และมีทหารบาดเจ็บ 1 นาย 45   

 

ในชวงที่เหตุการณโจมตีลดลงก็ไดเกิดเหตุการณลอบสังหารคนมลายูมุสลิม 2 คน ซึ่งเชื่อวาสงผล
ใหฝายขบวนการยกเลิกขอตกลงการลดความรุนแรง  เหตุการณแรกคือ การซุมยิงนายตอเหล็บ สะแปอิง 
อายุ 42 ป ดวยปนเอ็ม 16 เสียชีวิต ในอ.บันนังสตา จ.ยะลา และการดักยิงนายมะยาหะลี อาลี อายุ 44 ป
เสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนตไปกรีดยางในอําเภอเดียวกัน46  นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณการวิสามัญ
ฆาตกรรมนายมะสุเพียน มามะ ผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับการกอความไมสงบระหวางปดลอมบานที่ จ.
นราธิวาส ในวันที่ 19 กรกฎาคม 255647   แหลงขาวในหนวยงานความมั่นคงระบุวาจากการสอบสวน
ผูตองหาที่กอเหตุสังหารนายตอเหล็บและมะยาหะลีเปนคนๆ เดียวกัน เขาเปนอส. ในพ้ืนที่ โดยผูตองหาให
การรับสารภาพและระบุวากระทําไปเพราะเกิดความหวาดระแวงวาตนจะถูกลอบทําราย ทางตัวแทนของ
ปารตี้ B ไดสงหนังสือประทวงเหตุการณทั้งสามนี้ผานมาทางผูอํานวยความสะดวก48 

 

ชวงเวลาที่เสียงปนและระเบิดจางลงคงอยูไดเพียงไมก่ีวัน  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556  
ขบวนการก็ไดขึ้นปายผากวา 38 จุดและพนสเปรยลงบนถนนทั่วทั้งแปดอําเภอในจังหวัดนราธิวาสประณาม
รัฐบาลไทย มีขอความหนึ่งวา “ทหาร ตํารวจออกไป ถาจะเห็นความสงบที่แทจริง กูเกลียดคนหลอกลวง 
ไอวี ไอดอน กูกลับมาแลว ออกไป ถาจะดูประชาชนอยูสบาย”49    หลังจากนั้น  ความรุนแรงก็พุงสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในชวงเกาวันสุดทายระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2556 มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นถึง 35 
                                                 
44 JWG-PDP, “Common Understanding: Ramadan Peace Initiative 2013”, press statement, 12 July 2013. 
45 สถิติรวบรวมโดยกอ.รมน. ภาคสี่สวนหนา 
46 สถิติรวบรวมโดยกอ.รมน. ภาคสี่สวนหนา 
47 “วิสามัญ “มะสุเพียน มามะ” มือบึ้มทหารเจาะไอรอง ดับคาบานพกั”  ASTV ผูจัดการออนไลน, 19 กรกฎาคม 2556.   
48 สัมภาษณ, เจาหนาที่ความมั่นคงระดับสูง, ธันวาคม 2556 
49 “แขวนปายผาพนสีไล ทว ี–ภราดร ทหารตํารวจ เกลื่อนเมืองนราฯ 38 จุด”, ASTV ผูจัดการออนไลน, 22 กรกฎาคม 2556. 
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ครั้ง ซึ่งนับวาสูงมาก  เมื่อเทียบกับในชวงครึ่งแรกของป 2556 ซึ่งมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณเดือน
ละ 24 ครั้ง50 

 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 สองวันกอนที่จะสิ้นสุดเดือนรอมฎอน  มีวีดีโอยูทูปอันใหมที่โพสตโดย
กลุมท่ีใชชื่อเปนภาษามาเลยแปลวา “กองทัพ BRN”  วีดีโอคลิปอันนี้แตกตางไปจากอันกอนๆ ซึ่งมีผูแทน
ของปารตี้ B เปนผูแถลงและเปนการพูดแบบเปดหนา  ในคลิปนี้ มีชายสามคนนั่งเรียงกันในเงาสลัวโดย
ทั้งหมดสวมหมวกไหมพรมปดหนา สองคนขางๆ แนบปนสงครามไวขางตัว ชายคนที่นั่งอยูตรงกลางได
แถลงวาสภาชูรอไดตัดสินใจที่จะถอนตัวจากการพูดคุยสันติภาพเพราะวารัฐบาลสยามยังไมยอมรับขอ
เรียกรองหลัก 5 ขอ รวมถึงเงื่อนไข 7 ขอในชวงเดือนรอมฎอน เขากลาววา “นักลาอาณานิคมสยามมิได
ปฏิบัติตามเลยแมแตขอเดียว  ในทางกลับกันนักลาอาณานิคมสยามไดทําการบอนทําลาย โกหกและยังคง
ใสรายกับชาวปาตานี ....ตราบใดที่นักลาอาณานิคมสยามยังคงกระทําการดังกลาว นักลาอาณานิคมสยาม
ไมมีสิทธิที่สานตอการสานเสวนาสันติภาพและไมมีสิทธิอยูในพื้นแผนดินปาตานีและจะไมมีตัวแทน BRN ใน
การสานเสวนาสันติภาพกับตัวแทนนักลาอาณานิคมสยามอีกตอไป”51  

 

แมวาในชวงประมาณแปดวันแรกหลังมีความตกลงรวมเรื่องการลดความรุนแรงจะเห็นไดวาความ
รุนแรงไดลดลงอยางชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาบีอารเอ็นนั้นมีความสามารถในการควบคุมสั่งการผูที่
ปฏิบัติการอยูในพ้ืนที่ไดอยางมีนัยสําคัญ แตการกลาวหาวาฝายไทยละเมิดขอตกลงนั้นก็ทําใหบีอารเอ็น
กลับมาปฏิบัติการทางการทหารอยางหนักหนวงอีก  

 

หลังจากท่ีฝายทหารของบีอารเอ็นออกมาประกาศกราววาหากรัฐไทยไมยอมรับเงื่อนไข 5 ขอก็จะ
ไมมีการพูดคุยอีกตอไป ก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นในชวงสัปดาหแรกของเดือนกันยายน  นายซัมซา
มิน ผูอํานวยความสะดวกชาวมาเลเซียไดเดินทางมากรุงเทพฯ เพ่ือสงมอบเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมจากบีอาร
เอ็นใหกบัฝายไทย52 เอกสารดังกลาวมี 2 สวนซึ่งเปนเอกสาร “ปดลับ” แตวามีการรายงานทางสื่อไป
บางแลวเปนสวนใหญ   ฉบับที่เปนเอกสารเต็มฉบับภาษาอังกฤษมีความยาว 24 หนา และฉบับที่สรุปเปน
เพาเวอรพอยท 31 หนา  ไดมีการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาไทย   โดยฉบับที่เปนเพาเวอรพอยทมี
ความยาว 38 หนา จึงเปนที่มาของการอางอิงในสื่อไทยหลายๆ ฉบับวาเปน “เอกสาร 38 หนา” ที่ทางบี
อารเอ็นสงถึงรัฐบาลไทย 

 

                                                 
50 Anthony Davis, "Separatists Strike: The Ramadan Offensive in southern Thailand", Jane's Terrorism & Security Monitor, 

16 August 2013 
51 Angkatan Bersenjata-BRN (BRN – Armed Forces) , Pengistiharan keputusan  Majlis Thura BRN (แถลงการณ มติของสภาชูรอ

ของบีอารเอ็น)  YouTube, 6 สิงหาคม 2556. http://www.youtube.com/watch?v=8JE9NiawBL8. 
52 สัมภาษณ, เจาหนาที่ความมั่นคง, กันยายน 2556 
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หลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของในสวนของปารตี้ A โดยเฉพาะสมช. ศอ.บต. กอ.รมน. และกระทรวง
การตางประเทศยังไมสามารถหาความเห็นรวมกันไดวาจะมีทาทีและจุดยืนตอขอเสนอ 5 ขอนี้อยางไร  
แหลงขาวใน กอ.รมน. วิจารณวากองทัพยังตั้งขอสงสัยวาบีอารเอ็นนั้นมีสถานะความเปนตัวแทนของ
ประชาชนปาตานีมากนอยเพียงไร  การนําเอาโอไอซี อาเซียนหรือเอ็นจีโอมาจะเปนการยกระดับใหเรื่องนี้
กลายเปนประเด็นสากลหรือไม ฯลฯ  ปญหาสําคัญเกิดจากความไมมีเอกภาพในทางนโยบายของรัฐไทยตอ
ประเด็นเรื่องการพูดคุย   ที่ผานมาคนที่ถือธงนําก็คือภราดรและทวี โดยที่ผูเขารวมคนอื่นๆ นั้นไมไดมี
บทบาทในการกําหนดทิศทางของการพูดคุยมากนัก  

  
แมจะไดมีการกําหนดคราวๆ วาจะมีการพบกันครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 แตตอมาก็ถูก

เลื่อนออกไป  เพราะใกลกับวาระครบรอบ 9 ปเหตุการณการเสียชีวิตของผูชุมนุมในเหตุการณตากใบซึ่งจะ
เวียนมาบรรจบในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มากเกินไป  วากันวามีความหวาดเกรงวาหากผลของการพูดคุย
ไมเปนที่นาพอใจก็อาจจะถูกหยิบไปเชื่อมโยงกับเรื่องตากใบได53  การพูดคุยจึงถูกเลื่อนออกไปอีก   โดยยัง
ไมมีความชัดเจนวาฝายไทยจะตอบไปวาอยางไร 

 

เกือบสองเดือนหลังจากบีอารเอ็นยื่นเอกสารอธิบายขอเรียกรอง 5 ขอ ในที่สุด ฝายไทยก็ไดสง
คําตอบเปนกระดาษหนึ่งแผนมาใหในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  โดยผานทางผูอํานวยความสะดวก  โดย
เอกสารนั้นระบุวาฝายไทย “ยินดีที่จะหารือ” ประเด็นทั้ง 5 ขอรวมกัน  โดยฝายไทยไดเพ่ิมอีกสองประเด็น 
คือ หนึ่ง เสนอใหสองฝายรวมมือกันลดความหวาดระแวงและความขัดแยง และเพ่ือแสดงความจริงใจ 
ขอใหทุกฝายลดความรุนแรง เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกโอกาสที่สามารถทําได   สอง ขอใหทั้งสองฝาย
รวมมือกันเรงรัดทํางานในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือสรางและกระจายรายไดอยางทั่วถึงตลอดจนสงเสริมการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ใหถือวาทุกศาสนามีความสําคัญเทาเทียมกันและทุกคนไดโอกาสในการ
ปฏิบัติตามหลักความเชื่อของตนเอง54 

 

หลังการชี้แจงของฝายไทย   การพูดคุยซึ่งหยุดไปตั้งแตเดือนกรกฎาคมก็มีแนวโนมวาจะเดินตอ
ในชวงตนเดือนธันวาคม  แตแลวก็ตองเผชิญกับพายุลูกใหญอีก  เมื่อในชวงทายของเดือนพฤศจิกายน  
การเมืองในกรุงเทพฯ เริ่มสับสนอลหมาน   หลังจากท่ีผูคนเรือนแสนออกมาเดินถนนประทวงรางกฎหมาย
นิรโทษกรรม “ฉบับสุดซอย”  ซึ่งคาดวาจะมีผลในการลางผิดใหอดีตนายกฯ ทักษิณท่ีถูกตัดสินจําคุก 2 ป
ในขอหาคอรรัปชั่น  รวมถึงคนในรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีสวนในการปราบผูชุมนุมเสื้อแดงในป 2553 ดวย   
ทามกลางความตึงเครียดทางการเมือง  เลขาฯ สมช. ก็ไดประกาศในวันที่ 27 พฤศจิกายนวาจะเลื่อนการ
พูดคุยออกไปโดยไมมีกําหนด55   

                                                 
53 สัมภาษณ, ภาคประชาสังคมที่ติดตามการพูดคุย, กันยายน 2556.    
54 เอฟที มีเดีย, ขบวนการฯ พบสื่อไทย สงสัญญาณเดินหนากับสันติภาพ”, ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 20 พฤศจิกายน 2556  
55 เลชาฯ สมช. อางการเมืองรอนจัด เล่ือนนัดพูดคุย BRN”, ศูนยขาวอิศรา, 28 พฤศจิกายน 2556. 
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ในสภาวะที่การเมืองกรุงเทพฯ กําลังเดือด  อุสตาซฮัสซันก็ไดออกมาแถลงผานวีดีโอคลิปบนยูทูป
ในวันที่ 1 ธันวาคม  พรอมกับสงใบแถลงการณใหกับสื่อมวลชนในอีกไมกี่วันถัดมา  โดยเขาแถลงวา บีอาร
เอ็นมี “เปาหมายเพื่อนําปาตานีเขาสูความยุติธรรมและความเจริญในรูปแบบเอกราช  … ไมใชสันติภาพ
ภายใตการกําหนดของนักลาอาณานิคมสยาม”   เขาระบุตอไปวาฝายบีอารเอ็นจะยอมพูดคุยในครั้งตอไปก็
ตอเมื่อรัฐบาลไทยทําตามขอเรียกรองที่ไดมีการประกาศไวตามมติของ “สภาปฏิวัติ” ในวันที่ 6 สิงหาคม 
2556 [อางถึงการแถลงของชายฉกรรจปดหนา]  กลาวคือ  หนึ่ง จะมีการเจรจาครั้งตอไป หลังจากรัฐสภา
ไทยยอมรับขอเรียกรอง 5 ขอ และสอง การเจรจาสันติภาพจะตองเปนวาระแหงชาติ โดยมีการประกาศ
โดยนายกรัฐมนตรีไทย56   เปนที่นาสังเกตวาอุสตาซฮัสซัน ไดลงทายการแถลงการณดวยการพูดคําวา 
merdeka  3 ครั้ง  ซึ่งที่ผานมาเขาไมเคยเอยคํานี้เลยในการแถลงครั้งกอนๆ     การเนนย้ําเรื่องเอกราชอีก
ครั้ง ดูเหมือนจะแสดงใหเห็นถึงทาทีอันแข็งกราวมากข้ึนของฝายขบวนการ  นอกจากนี้  เขายังใชชื่อในการ
แถลงในวีดีโอนี้วาเปน “อดีตผูแทนบีอารเอ็น”  ซึ่งทําใหเกิดการวิเคราะหกันวาอุสตาซฮัสซันอาจจะถูกปลด
จากการเปนตัวแทนในการพูดคุยไปแลว 

 
สถานการณตางๆ ดูไมเอ้ืออํานวยตอการพูดคุย      ทามกลางแรงกดดันอยางหนักจากผูชุมนุม

เรือนแสน   ในใจกลางกรุงเทพฯ  นายกฯ ยิ่งลักษณก็ไดประกาศยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม 2556  กลุมท่ี
ตอตานรัฐบาลที่เรียกตัวเองวา “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปน
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข”  (กปปส.) กําลังพยายามจะทําการ “รัฐประหาร
โดยประชาชน”  โดยจะผลักใหมีการปฏิรูปกอนการเลือกตั้งทั่วไป สถานการณความขัดแยงในกรุงเทพฯ 
เดินทางไปสูจุดที่วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ  การเลือกตั้งที่กําหนดไวในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 มีแนวโนมวาจะ
ไมสามารถเกิดขึ้นได  หลังจากท่ีพรรคประชาธิปตยประกาศคว่ําบาตรการเลือกตั้ง  และกลุมกปปส. 
เคลื่อนไหวเรียกรองการปฏิรูป และขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทาง  

 

สิบเดือนหลังการเปดฉากการพูดคุยสันติภาพอยางเปนทางการ  การพูดคุยก็ตองสะดุด  หากไมใช
การลมสลาย พรอมๆ กับการยุบสภา สถานการณความขัดแยงของการเมืองสวนกลางมีแนวโนมที่จะยืดเยื้อ
และรุนแรง  การพูดคุยจะไมสามารถเกิดขึ้นได  หากยังไมมีรัฐบาลใหมที่มีเสถียรภาพ ยังไมเห็นอนาคตท่ี
แนชัดวาการพูดคุยเพ่ือสันติภาพจะดําเนินตอไปไดอีกหรือไมและเม่ือใดวันนั้นจะมาถึง   
 

                                                 
56 “Penjelasan Dan Penegasan” (คําอธิบายและคํายืนยัน), YouTube,  1 ธนัวาคม 2556   

http://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF3TNM 
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สวนที่ 3 
6. การวิเคราะหภาพรวมของการรายงานขาวของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต 2556 

 
 ในสวนนี้จะเปนการลงสํารวจคุณลักษณะของการรายงานขาวของแตละกลุมตัวที่ไดทําการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย รายการขาวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศนสีชอง 3, รายการที่นี่ไทยพีบีเอส ทางสถานีโทรทัศนสาธารณะ
ไทยพีบีเอส, เวบไซตพูโลอินโฟ, เวบไซตอัมบรานิวส, คลิปแถลงการณของบีอารเอ็นผานยูทูบและเวบบล็อกในเวบดีพ
เซาทวอท 
 
 โดยการสํารวจในสวนนี้ใชเครื่องประกอบคือ ใบบันทึกการลงรหัส (Coding Sheet) เพ่ือสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน เชน จํานวนรายการที่นําเสนอ รูปแบบของการรายงานขาว ประเด็นที่นําเสนอแหลงขาวที่ใชอางอิง ลักษณะ
ของภาษาที่ใชและมุมมองในการรายงานขาว โดยการวิจัยมีขอคนพบดังตอไปนี้ 
 

1. ชอง 3 
สรุปภาพรวมรายการขาว 3 มิติ ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

 
1. จากจํานวนขาวสารทีร่ายการขาว 3 มิติไดนําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ -   มิถุนายน 2556 มีจํานวนขาว
ทั้งหมด 47 ชิ้นขาว ซึ่งพบวามีความถ่ีตอการนําเสนอจํานวนชิ้นขาวมากท่ีสุดใน เดือนมีนาคมมีจํานวน 20 ชิ้นขาว
รองลงมาเปนเดือนเมษายนมีจํานวน 14 ชิ้นขาว ถัดมาคือเดือนมิถุนายนมีจํานวน 6 ชิ้นขาว, ในลําดับถัดมาเปนเดือน
พฤษภาคมมีจํานวน 5 ชิ้นขาว และในเดือนกุมภาพันธจํานวน 2 ชิ้นขาว 
 
2. รูปแบบของขาวสารที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 เปนรูปแบบ
การรายงานขาวทั้งหมดเพียงรูปแบบเดียว 
 
3. ประเด็นที่เนื้อหาเจาะจงนําเสนอ (main focus of the story) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวาเปน
ประเด็นความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (Violence in the Deep South) มีมากที่สุดจํานวน 23 ชิ้นขาว, 
รองลงมาเปนประเด็นกระบวนการสันติภาพของรัฐไทยกับตัวแทนบีอารเอ็น (Peace process between Thai state 
and BRN) จํานวน 15 ชิ้นขาว, ประเด็นที่นําเสนอในลําดับถัดมาคือ ประเด็นอุปสรรคและความเปนไปไดของ
กระบวนการสันติภาพ (Obstacles and possible successes of peace process) มีจํานวน 13 ชิ้นขาว, ในลําดับ
ถัดมาคือประเด็นความชอบธรรมของกระบวนการสันติภาพ (Political legitimacy of peace process) มีจํานวน 7 
ชิ้นขาว, ตัวอยางของกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ความขัดแยงอ่ืน (Example of peace process in other 
conflict areas)  มีจํานวน 4 ชิ้นขาว และในประเด็นอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุในหัวขอบันทึกวิจัย (Other) อีกจํานวน 3 ชิ้น
ขาว 
 
4. แหลงขาวที่ใชในการอางอิง (sources being quoted) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวาเปนแหลงขาว
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ประเภททหารและเจาที่ของรัฐ  (Military / government officials)  จํานวน 19 ครั้ง, รองลงมาเปน แหลงขาว
ประเภทผูนํารัฐบาล, โฆษกรัฐบาล และทีมพูคุยสันติภาพ  (Prime Minister/government 
spokesperson/dialogue team) จํานวน 14 ครั้ง, แหลงขาวที่นําเสนอในลําดับถัดมาคือแหลงขาวประเภทประชา
สังคมและไมใชรัฐ (Civil society and non-government sources )จํานวน 12 ครั้ง, ในลําดับถัดมาเปนแหลงขาว
ประเภทผูนําศาสนา ( Religious leaders) จํานวน 11 ครั้ง, ในลําดับถัดมาเปนแหลงขาวประเภทผูคนธรรมดาสามัญ/
พลเมือง  (Citizen individuals, ‘ordinary’ people) จํานวน 8 ครั้ง, ในลําดับถัดมาเปนแหลงขาวประเภท
นักวิชาการ (Academics and researchers, think tank sources) จํานวน 7 ครั้ง, ในประเด็นอ่ืนๆที่ไมไดระบุ 
(other)จํานวน 6 ครั้ง แหลงขาวประเภทผูนําบีอารเอ็นหรือโฆษกของขบวนการ  (BRN Leader / spokesperson) 
จํานวน  2 ครั้งและครั้ง แหลงขาวประเภทผูอํานวยความสะดวกหรือนักการเมืองมาเลเซีย (Malaysian politician, 
official (facilitator)) จํานวน  2 ครั้ง 
 
5. ผูผลิตเนื้อหาหลัก (author of the article) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวาเปนรูปแบบการรายงานขาว
โดยผูสื่อขาวประจํารายการ (Staff journalist)  ทั้งหมด 
 
6. รูปแบบท่ีนําเสนอ (visual features) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวารูปแบบการรายงานขาวมากที่สุด
คือคือรูปแบบภาพขาวเคลื่อนไหว (video broadcast) จํานวน 45 ครั้ง, และเปนรูปแบบภาพนิ่ง (Photographic) 
อีกจํานวน 2 ครั้ง 
 
7. ภาษาที่ใช (Language) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวามีรูปแบบการรายงานขาวมากท่ีสุดคือขอเท็จจริง 
(Factual) จํานวน 43 ครั้ง รองลงมาเปนอรรถาธิบาย (Explanatory)  จํานวน 4 ครั้ง และแบบวิพากษวิจารณ 
(Critical) จํานวน 1 ครั้ง 
 
8. มุมมองตอการนําเสนอ (View point) ที่ทางรายการขาว 3 มิติไดนําเสนอ พบวาเปนมุมมองของการรายงานขาว
โดยการแบบสังเกตการณ (Observant) มากที่สุดจํานวน 46 ครั้ง และมุมมองแบบวิพากษวิจารณ (Critical)  จํานวน 
1 ครั้ง (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมรายการขาว 3 มิติ ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

Feb 
(2)

Mar  
(20)

Apr 
(14)

May 
(5)

Jun 
(8)

รวม      
 47 วัน

Spot, straight news 2 20 14 5 6 47

Feature article 0 0 0 0 0 0

Analysis 0 0 0 0 0 0

Commentary/Opinion piece 0 0 0 0 0 0

Investigative piece/series 0 0 0 0 0 0

Others: ___________________ 0 0 0 0 0 0
Peace process between Thai state and BRN representatives  Peace 

process between Thai state and BRN representatives Peace process between Thai state and BRN representatives Peace process between 
1 5 2 2 6 16

Obstacles and possible successes of peace process  Obstacles 1 5 2 4 1 13

Example of peace process in other conflict areas 0 2 2 0 0 4

Political legitimacy of peace process Political legitimacy of peace 0 4 1 1 1 7

Violence in the Deep South Violence in the Deep South Violence in the 0 7 11 4 1 23

Cultural conflict: ethnic, language, religion, identity 0 0 0 0 0 0

Other topics (pleas e describe further)__________________  0 2 1 0 0 3

Prime Minister, government spokesperson, dialogue team 1 5 0 3 5 14

BRN Leader / spokesperson 1 0 0 1 0 2

Malaysian politician, official (facilitator) 0 1 1 0 0 2

Military / government officials 0 9 8 2 0 19

Religious  leaders  –  Muslim,  Buddhist,  Christian 0 2 4 0 5 11

Civil society and non-government sources 0 5 4 0 3 12

Academics and researchers, think tank sources 0 3 1 0 3 7

Business people and business federations 0 0 0 0 0 0

Citizen  individuals,  ‘ordinary’  people 0 1 3 1 3 8

Public opinion poll / survey (specify polling institution) 0 0 0 0 1 1

Others:__________________________ 0 4 2 0 0 6

Staff journalist 2 19 14 5 6 46

Commissioned contributor 0 0 0 0 0 0

Columnist 0 0 0 0 0 0

Foreign wire agency/syndicated news service 0 0 0 0 0 0

Unable to tell 0 0 0 0 0 0

Others (please specify)_____________________________ 0 0 0 0 0 0

Text only, no accompanying visuals (web page / bloc) 0 0 0 0 0 0

Visual images, video broadcast (television and on-line video clip) 2 20 14 5 4 45

Photographics 0 0 0 0 2 2

Graphs and charts, info graphics 0 0 0 0 0 0

Cartoon 0 0 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

Factual 2 20 14 5 4 43

Explanatory 1 1 0 0 2 4

Analysis 0 0 0 0 0 0

Argumentative 0 0 0 0 0 0

Expressive (opinion) 0 0 0 0 0 0

Critical 0 0 0 0 1 1

Naming, labelling, humiliating 0 0 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

Observant 2 20 14 5 5 46

Critical 0 0 0 0 1 1

Participatory 0 0 0 0 0 0

Advisory 0 0 0 0 0 0

Biased against BRN 0 0 0 0 0 0

Biased against Thai state 0 0 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

4. Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 5. What are 
the visual 
features that 
accompany 
the story?5. 
What are the 
visual 
features that 

Chanel 3Media Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

6. Language 
6. Language

7.View point/ 
Perspective 
of 
story7.View 
point/ 
Perspective 
of story

1. What is 
the format of 
this story?1. 
What is the 
format of this 
story?1. 
What is the 
format of this 2. What is 
the main 
focus of the 
story?2. 
What is the 
main focus 
of the 
story?2. 
What is the 
3. What are 
the sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?
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2. ไทยพีบีเอส 
สรุปภาพรวมรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

1. จํานวนขาวสารที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอในระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 มี
ดังนี้ 

1.1 จํานวนวันที่นําเสนอทั้งสิ้น 46 วัน ซึ่งพบวามีความถี่ในการนําเสนอขาวมากที่สุดในเดือนมีนาคม โดย
นําเสนอขาว 15 วัน รองลงมาเปนเดือนพฤษภาคมนําเสนอขาว 10 วัน ถัดมาเปน เดือนกุมภาพันธนําเสนอ
ขาว 8 วัน ในลําดับถัดมาเปน เดือนมิถุนายนนําเสนอขาว 7 วัน และในเดือนเมษายน นําเสนอขาว จํานวน 6 
วัน  

1.2 จํานวนชิ้นขาวที่นําเสนอทั้งสิ้น 88 ชิ้นขาว เนื่องจากในรายการจะแบงออกเปนทั้งสวนที่เปนขาวและสกู
ปยอยในประเด็นที่คาบเก่ียวกันอีกหลายชิ้นและหลายมิติ โดยพบวามีความถี่ตอการนําเสนอจํานวนชิ้นขาว
มากที่สุดในเดือนมีนาคม จํานวน 31 ชิ้นขาว รองลงมาเปนเดือนพฤษภาคม มีจํานวน 18 ชิ้นขาว ถัดมาคือ
เดือนเมษายน 16 ชิ้นขาว เดือนกุมภาพันธ มีจํานวน 12 ชิน้ขาวและในเดือนมิถุนายน มีจํานวน 11 ชิ้นขาว 

 

2. รูปแบบของขาวสารที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ พบวาเปนรูปแบบการรายงานขาวแบบ
รายงานพิเศษหรือสกูป (Feature article) จํานวน 42 ชิ้นขาว รองลงมาคือรายงานขาว  (Spot/straight 
news) จํานวน 38 ครั้ง ลําดับถัดมาเปนวิเคราะหขาว ( Analysis) จํานวน 6 ครั้ง และยังมีการนําเสนอใน
รูปแบบทัศนวิจารณ ( Commentary/Opinion piece)  อีกจํานวน 2ชิ้นขาว 

 

3. ประเด็นที่เนื้อหาเจาะจงนําเสนอ (main focus of the story) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ได
นําเสนอ พบวาเปนประเด็นอุปสรรคและความเปนไปไดของกระบวนการสันติภาพ (Obstacles and 
possible successes of peace process) มากที่สุดจํานวน 28 ชิ้นขาว, รองลงมาเปนกระบวนการ
สันติภาพของรัฐไทยกับตัวแทนบีอารเอ็น (Peace process between Thai state and BRN) จํานวน 23 
ชิ้นขาว, ประเด็นที่นําเสนอในลําดับถัดมาคือ ความชอบธรรมของกระบวนการสันติภาพ (Political 
legitimacy of peace process) มีจํานวน 9 ชิ้นขาว, ในลําดับถัดมาเปน ความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต (Violence in the Deep South) มีจํานวน 7 ชิ้นขาว, ถัดมาเปนประเด็น ตัวอยางของ
กระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ความขัดแยงอ่ืน (Example of peace process in other conflict areas) มี
จํานวน 6 ชิ้นขาว ในลําดับถัดมาเปนประเด็นอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุในหัวขอบันทึกวิจัยอีก (Other) จํานวน 2 ชิ้น
ขาว และประเด็นความขัดแยงทางวัฒนธรรม ชาติพันธ ศาสนา อัตลักษณ (Cultural conflict: ethnic, 
language, religion, identity) จํานวน 1  

 

4. แหลงขาวที่ใชในการอางอิง (sources being quoted) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ 
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พบวาเปนแหลงขาวประเภทผูนํารัฐบาล, โฆษกรัฐบาล และทีมพูคุยสันติภาพ  (Prime 
Minister/government spokesperson/dialogue team) จํานวน 35 ครั้ง รองลงมาแหลงขาวประเภท
นักวิชาการ (Academics and researchers, think tank sources) จํานวน 12 ครั้ง ในลําดับถัดมาเปน 
Citizen จํานวน 9 ครั้ง ในลําดับถัดมาเปนแหลงขาวประเภทผูคนธรรมดาสามัญ/พลเมือง  (Citizen 
individuals, ‘ordinary’ people) จํานวน 5 ครั้ง ถัดมาแหลงขาวประเภทผูอํานวยความสะดวกหรือ
นักการเมืองมาเลเซีย (Malaysian politician, official (facilitator)) จํานวน 4 ครั้ง ถัดมาเปนผูนําบีอารเอ็น
หรือโฆษกของขบวนการ  (BRN Leader / spokesperson) จํานวน 3 ครั้ง แหลงขาวประเภทผูนําศาสนา ( 
Religious leaders) จํานวน 3 ครั้ง และประเด็นอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุในหัวขอบันทึกวิจัย (Other) อีกจํานวน 2 
ครั้งเปนลําดับสุดทาย 

5. ผูผลิตเนื้อหาหลัก (author of the article) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ พบวาเปนรูปแบบ
การรายงานขาวผูสื่อขาวประจํารายการ (Staff journalist) มากที่สุดจํานวน 39 ครั้ง และมีการรายงานเพ่ือ
วิเคราะหผานคอลัมนิสต (Columnist) อีกจํานวน 18 ครั้ง  

6. รูปแบบท่ีนําเสนอ (visual features) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ พบวารูปแบบการ
รายงานขาวมากท่ีสุดคือ รูปแบบภาพขาวเคลื่อนไหว (video broadcast) จํานวน 46 ครั้ง, รองลงมาเปน
รูปแบบอินโฟกราฟคและกราฟ (Graphs and charts, info graphics) จํานวน 7 ครั้ง และเปนรูปแบบ
ภาพนิ่ง(Photographic) อีกจํานวน 1 ครั้งเปนลําดับสุดทาย 

7. ภาษาที่ใช  (Language) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ พบวามีรูปแบบการรายงานขาวมาก
ที่สุดคือแบบอรรถาธิบาย (Explanatory)  จํานวน 28 ครั้ง รองลงมาเปนขอเท็จจริง (Factual) จํานวน 17 
ครั้ง ในลําดับถัดมาเปนแบบวิเคราะห (Analysis) จํานวน 13 ครั้ง ถัดมาเปนแบบแสดงความคิดเห็น 
Expressive (opinion) จํานวน 9 ครั้ง และแบบวิพากษวิจารณ (Critical) จํานวน 2 ครั้ง 

8. มุมมองตอการนําเสนอ (View point) ที่ทางรายการขาว ที่นี่ไทยพีบีเอส ไดนําเสนอ พบวาเปนมุมมองการ
รายงานขาวสวนใหญเปนแบบสังเกตการณ (Observant ) มากที่สุดจํานวน 37ครั้ง รองลงมาเปนให
คําแนะนํา (Advisory) จํานวน 20 ครั้ง ในลําดับถัดมาเปนแบบวิพากษวิจารณ (Critical) 3 ครั้งมุมมองแบบมี
สวนรวม (Participatory) 3 ครั้ง มุมมองแบบโนมเอียงในทางตอตานบีอารเอ็น (Biased against BRN) 1 
ครั้ง และมุมมองแบบโนมเอียงในทางตอตานรัฐไทย (Biased against Thai state) 1 ครัง้ (ดูตารางท่ี 2 
ประกอบ) 

 

 

 

 



49 
 

Feb 
(8)

Mar 
(15)

Apr 
(6)

May 
(10)

Jun 
(7)

รวม      
 46 วัน

Spot, straight news 6 12 4 10 5 38

Feature article 4 12 8 7 11 42

Analysis 2 1 1 0 2 6

Commentary/Opinion piece 0 0 1 0 1 2

Investigative piece/series 0 0 0 0 0 0

Others: ___________________ 0 0 0 0 0 0
Peace process between Thai state and BRN representatives  Peace 

process between Thai state and BRN representatives Peace process between Thai state and BRN representatives Peace process between 
2 6 5 5 5 23

Obstacles and possible successes of peace process  Obstacles 5 11 3 4 5 28

Example of peace process in other conflict areas 0 5 1 0 0 6

Political legitimacy of peace process Political legitimacy of peace 0 7 1 0 1 9

Violence in the Deep South Violence in the Deep South Violence in the 1 1 2 3 0 7

Cultural conflict: ethnic, language, religion, identity 1 0 0 0 0 1

Other topics (pleas e describe further)__________________  1 0 0 1 0 2

Prime Minister, government spokesperson, dialogue team 5 14 5 7 4 35

BRN Leader / spokesperson 0 0 2 1 0 3

Malaysian politician, official (facilitator) 0 0 0 0 0 0

Military / government officials 0 3 1 0 1 4

Religious  leaders  –  Muslim,  Buddhist,  Christian 0 1 0 0 2 3

Civil society and non-government sources 0 0 1 0 4 5

Academics and researchers, think tank sources 1 4 3 1 3 12

Business people and business federations 0 0 0 0 0 0

Citizen  individuals,  ‘ordinary’  people 0 3 1 1 5 9

Public opinion poll / survey (specify polling institution) 0 0 0 0 0 0

Others:__________________________ 0 0 0 2 0 2

Staff journalist 6 10 6 10 7 39

Commissioned contributor 0 0 0 0 0 0

Columnist 5 3 4 3 3 18

Foreign wire agency/syndicated news service 0 0 0 0 0 0

Unable to tell 0 0 0 0 0 0

Others (please specify)_____________________________ 1 0 0 0 0 1

Text only, no accompanying visuals (web page / bloc) 0 0 0 0 0 0

Visual images, video broadcast (television and on-line video clip) 7 15 6 10 7 46

Photographics 0 0 0 1 0 1

Graphs and charts, info graphics 1 2 2 0 2 7

Cartoon 0 0 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

Factual 3 4 2 8 0 17

Explanatory 5 8 6 7 2 28

Analysis 2 1 4 2 4 13

Argumentative 0 0 0 0 0 0

Expressive (opinion) 0 4 0 0 5 9

Critical 1 0 1 0 0 2

Naming, labelling, humiliating 0 0 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

Observant 6 14 6 9 2 37

Critical 2 0 1 0 0 3

Participatory 0 2 0 0 1 3

Advisory 4 3 4 6 3 20

Biased against BRN 0 0 0 0 1 1

Biased against Thai state 0 0 0 0 1 1

Others: __________________________ 0 0 0 0 0 0

4. Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 5. What are 
the visual 
features that 
accompany 
the story?5. 
What are the 
visual 
features that 

Thai PBSMedia Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

6. Language 
6. Language

7.View point/ 
Perspective 
of 
story7.View 
point/ 
Perspective 
of story

1. What is 
the format of 
this story?1. 
What is the 
format of this 
story?1. 
What is the 
format of this 2. What is 
the main 
focus of the 
story?2. 
What is the 
main focus 
of the 
story?2. 
What is the 
3. What are 
the sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?

ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมรายการขาวที่นี่ไทยพีบีเอสที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 
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3. เวบไซตพูโลอินโฟ PULO.INFO 
สรุปภาพรวมจากเวบไซต PULO.INFO ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

 
1. จากจํานวนขาวสารที่ PULO.INFO ไดนําเสนอในชวงเดือน กุมภาพันธ - เมษายน มีจํานวนทั้งสิ้น 3 บทความ โดย
มีความถ่ีเดือนละ 1 ชิ้น 
 
2. รูปแบบของขาวสาร ที่ PULO.INFO นําเสนอท้ังหมดใชรูปแบบ “แถลงการณ” 
 
3. ประเด็นที่เนื้อหาเจาะจงนําเสนอ (main focus of the story) คือ กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐไทยกับ
บีอารเอ็นในแถลงการณเดือนกุมภาพันธ ขณะที่แถลงการณในเดือนมีนาคมและเมษายนเนนไปที่อุปสรรคและความ
เปนไปไดของกระบวนการสันติภาพเปนหลัก 
 
4. แหลงขาวที่ใชในการอางอิง (sources being quoted) พบวาเปนขอความ จากแกนนําทั้ง 3แถลงการณ 
 
5. ผูผลิตเนื้อหาหลัก (author of the article) พบวาเปนรายงานโดย จากแกนนําทั้ง 3แถลงการณ 
 
6. รูปแบบท่ีนําเสนอ (visual features )ใชรูปแบบการเขียนแบบ “แถลงการณ” 
 
7. ภาษาที่ใช (Language)พบวา ใชภาษาในลักษณะ “ตอบโต” (Argumentative) เปนหลักทั้ง 3 แถลงการณ 
 
8.มุมมองตอการนําเสนอ (View point) พบวา มีการนําเสนอมุมมองแบบ “ใหคําปรึกษา” (Advisory) ใน
แถลงการณแรกชวงเดือนกุมภาพันธ และอีกสองแถลงการณหลังเปลี่ยนไปเปนมุมมองแบบที่มีอคติและตอบโตทั้งรัฐ
ไทยและบีอารเอ็น (ดูตารางท่ี 3 ประกอบ) 
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ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมเวบไซต PULOINFO ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

Feb 
(1)

Mar 
(1)

Apr 
(1)

May () Jun ()
รวม      
3  วัน

Spot, straight news 0 0 0 0

Feature article 0 0 0 0

Analysis 0 0 0 0

Commentary/Opinion piece 0 0 0 0

Investigative piece/series 0 0 0 0

Others: ___________________ 1 1 1 3
Peace process between Thai state and BRN representatives  Peace 

process between Thai state and BRN representatives Peace process between Thai state and BRN representatives Peace process between 
1 0 0 3

Obstacles and possible successes of peace process  Obstacles 0 1 1 2

Example of peace process in other conflict areas 0 0 0 0

Political legitimacy of peace process Political legitimacy of peace 0 0 1 3

Violence in the Deep South Violence in the Deep South Violence in the 0 0 0 0

Cultural conflict: ethnic, language, religion, identity 0 0 0 0

Other topics (pleas e describe further)__________________  0 0 0 0

Prime Minister, government spokesperson, dialogue team 0 0 0 0

BRN Leader / spokesperson 0 0 0 0

Malaysian politician, official (facilitator) 0 0 0 0

Military / government officials 0 0 0 0

Religious  leaders  –  Muslim,  Buddhist,  Christian 0 0 0 0

Civil society and non-government sources 0 0 0 0

Academics and researchers, think tank sources 0 0 0 0

Business people and business federations 0 0 0 0

Citizen  individuals,  ‘ordinary’  people 0 0 0 0

Public opinion poll / survey (specify polling institution) 0 0 0 0

Others:__________________________ 1 1 1 3

Staff journalist 0 0 0 0

Commissioned contributor 0 0 0 0

Columnist 0 0 0 0

Foreign wire agency/syndicated news service 0 0 0 0

Unable to tell 0 0 0 0

Others (please specify)_____________________________ 1 1 1 3

Text only, no accompanying visuals (web page / bloc) 1 1 1 3

Visual images, video broadcast (television and on-line video clip) 0 0 0 0

Photographics 0 0 0 0

Graphs and charts, info graphics 0 0 0 0

Cartoon 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Factual 0 0 0 0

Explanatory 0 0 0 0

Analysis 0 0 0 0

Argumentative 1 1 1 3

Expressive (opinion) 0 0 0 0

Critical 0 0 0 0

Naming, labelling, humiliating 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Observant 0 0 0 0

Critical 1 1 1 3

Participatory 0 0 0 0

Advisory 1 0 0 1

Biased against BRN 0 1 1 2

Biased against Thai state 0 1 1 2

Others: __________________________ 0 0 0 0

5. What are 
the visual 
features that 
accompany 
the story?5. 
What are the 
visual 
features that 

Pulo InfoMedia Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

6. Language 
6. Language

7.View point/ 
Perspective 
of 
story7.View 
point/ 
Perspective 
of story

1. What is 
the format of 
this story?1. 
What is the 
format of this 
story?1. 
What is the 
format of this 2. What is 
the main 
focus of the 
story?2. 
What is the 
main focus 
of the 
story?2. 
What is the 
3. What are 
the sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?

4. Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
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4. AmbraNews 
สรุปภาพรวมจาก AmbraNews ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

 
1. จากจํานวนขาวสารที่ทาง AmbraNews ไดนําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 มีจํานวนขาว
ทั้งสิ้น 12 ชิ้นขาว ซึ่งพบวามีความถี่ตอการนําเสนอจํานวนชิ้นขาวมากท่ีสุดในเดือนเมษายน มีจํานวน 9 ชิ้นขาว 
รองลงมาเปนเดือนพฤษภาคม มีจํานวน 2 ชิ้นขาว ในเดือนมิถุนายนมีจํานวน 1 ชิ้นขาว เปนเดือนที่มีความถ่ีตอการ
นําเสนอจํานวนชิ้นขาวในลําดับสุดทาย และในเดือนกุมภาพันธกับเดือนมีนาคมไมพบการนําเสนอขาว  
 
2. รูปแบบของขาวสารที่ทาง AmbraNews ไดนําเสนอเปนรูปแบบบทวิจารณที่แสดงความเห็น (Expressive 
(opinion)) มากท่ีสุดจํานวน 9 ชิ้นขาวและนําเสนอในรูปแบบการวิเคราะห (Analysis) อีกจํานวน 3 ชิ้นขาวเปน
อันดับสุดทาย 
 
3. ประเด็นที่เนื้อหาเจาะจงนําเสนอ (main focus of the story) ที่  AmbraNews ไดนําเสนอ พบวาเปนประเด็น 
อุปสรรคและความเปนไปไดของกระบวนการสันติภาพมีมากท่ีสุดจํานวน 11 ชิ้นขาว รองลงมาเปนประเด็น ความชอบ
ธรรมของกระบวนการสันติภาพ (Political legitimacy of peace process) จํานวน 10 ชิ้นขาว และในประเด็น
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (Violence in the Deep South) จํานวน 2 ชิ้นขาว  
 
4. แหลงขาวท่ีใชในการอางอิง (sources being quoted) ที่ทาง  AmbraNews ไดนําเสนอ พบวาเปนแหลงอ่ืนๆ ที่
ไมไดระบุในหัวขอบันทึกวิจัย (Other) ทั้งหมดเพียงรูปแบบเดียว 
 
5. ผูผลิตเนื้อหาหลัก (author of the article) ที่ทาง  AmbraNews ไดนําเสนอ พบวาเปนรูปแบบการรายงานขาว
โดย ไมระบุนามผูเขียน จํานวน7 ชิ้นขาว และเปนแหลงอื่นๆ ที่ไมไดระบุในหัวขอบันทึกวิจัย (Other) อีก 6 ชิ้น  
 
6. รูปแบบท่ีนําเสนอ (visual features) ที่ทาง AmbraNews ไดนําเสนอพบวาเปน ขอเขียนบนเวบไซตทั้งหมด
เพียงรูปแบบเดียว 
 
7. ภาษาที่ใช (Language) ที่ทาง AmbraNews ไดนําเสนอ พบวารูปแบบที่มีการนําเสนอมากท่ีสุดคือ มีลักษณะ
ตอบโต (Argumentative) จํานวน 5 ครั้ง รองลงมาเปน“วิพากษวิจารณ” (critical) จํานวน 4 ครั้ง ในลําดับถัดมา
เปน แสดงความคิดเห็น(Expressive /opinion) จํานวน 2 ครั้ง และเปน อรรถาธิบาย (Explanatory) กับ แบบ
วิเคราะห (Analysis) อีกจํานวนอยางละ 1 ครั้งเปนลําดับสุดทาย 
 
 
8. มุมมองตอการนําเสนอ(View point) ที่ทาง AmbraNews ไดนําเสนอ พบวาเปนรูปแบบ โนมเอียงในทางตอบโต
รัฐบาลไทย (Biased against Thai state)  มากที่สุดจํานวน 11 ครั้ง รองลงมาเปน “วิพากษวิจารณ” (Critical) 
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จํานวน 2 ครั้ง และเปนรูปแบบ ผูสังเกตการณ (Observant )กับ “ใหคําปรึกษา” (Advisory)อีกจํานวนอยางละ 1 
ครั้งเปนลําดับสุดทาย (ดูตารางที่ 4 ประกอบ) 
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 ตารางที่ 4 แสดงภาพรวมเวบไซต Ambranews ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

Feb 
(0)

Mar 
(0)

Apr 
(9)

May 
(2)

Jun 
(1)

รวม      
 12 วัน

Spot, straight news 0 0 0 0

Feature article 0 0 0 0

Analysis 2 1 0 3

Commentary/Opinion piece 7 1 1 9

Investigative piece/series 0 0 0 0

Others: ___________________ 0 0 0 0
Peace process between Thai state and BRN representatives  Peace 

process between Thai state and BRN representatives Peace process between Thai state and BRN representatives Peace process between 
0 0 0 0

Obstacles and possible successes of peace process  Obstacles 9 1 1 11

Example of peace process in other conflict areas 0 0 0 0

Political legitimacy of peace process Political legitimacy of peace 7 2 1 10

Violence in the Deep South Violence in the Deep South Violence in the 1 1 0 2

Cultural conflict: ethnic, language, religion, identity 0 0 0 0

Other topics (pleas e describe further)__________________  0 0 0 0

Prime Minister, government spokesperson, dialogue team 0 0 0 0

BRN Leader / spokesperson 0 0 0 0

Malaysian politician, official (facilitator) 0 0 0 0

Military / government officials 0 0 0 0

Religious  leaders  –  Muslim,  Buddhist,  Christian 0 0 0 0

Civil society and non-government sources 0 0 0 0

Academics and researchers, think tank sources 0 0 0 0

Business people and business federations 0 0 0 0

Citizen  individuals,  ‘ordinary’  people 0 0 0 0

Public opinion poll / survey (specify polling institution) 0 0 0 0

Others:__________________________ 9 2 1 12

Staff journalist 0 0 0 0

Commissioned contributor 0 0 0 0

Columnist 0 0 0 0

Foreign wire agency/syndicated news service 0 0 0 0

Unable to tell 6 1 0 7

Others (please specify)_____________________________ 3 1 1 5

Text only, no accompanying visuals (web page / bloc) 9 2 1 12

Visual images, video broadcast (television and on-line video clip) 0 0 0 0

Photographics 0 0 0 0

Graphs and charts, info graphics 0 0 0 0

Cartoon 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Factual 0 0 0 0

Explanatory 1 0 0 1

Analysis 1 0 0 1

Argumentative 5 0 0 5

Expressive (opinion) 1 1 0 2

Critical 2 1 1 4

Naming, labelling, humiliating 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Observant 1 0 0 1

Critical 2 0 0 2

Participatory 0 0 0 0

Advisory 1 0 0 1

Biased against BRN 0 0 0 0

Biased against Thai state 8 2 1 11

Others: __________________________ 0 0 0 0

5. What are 
the visual 
features that 
accompany 
the story?5. 
What are the 
visual 
features that 

Ambra NewsMedia Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

6. Language 
6. Language

7.View point/ 
Perspective 
of 
story7.View 
point/ 
Perspective 
of story

1. What is 
the format of 
this story?1. 
What is the 
format of this 
story?1. 
What is the 
format of this 2. What is 
the main 
focus of the 
story?2. 
What is the 
main focus 
of the 
story?2. 
What is the 
3. What are 
the sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?

4. Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
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5. บีอารเอ็น 
สรุปภาพรวมจากยูทูป บีอารเอ็นที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 

 
1. จากจํานวนขาวสารที่ บีอารเอ็น ไดนําเสนอในชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน มีจํานวนทั้งสิ้น 4 คลิป โดยใน
เดือนเมษายน 1 คลิป พฤษภาคม 2 คลิป และ มิถุนายน 1 คลิป 
 
2. รูปแบบของขาวสาร ที่ บีอารเอ็น นําเสนอท้ังหมดใชรูปแบบ “แถลงการณ” 
 
3. ประเด็นที่เนื้อหาเจาะจงนําเสนอ (main focus of the story) คือ ในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน เนนที่
กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐไทยกับบีอารเอ็นและความชอบธรรมในการพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย ขณะที่
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมแถลงการณไดเนนไปที่ประเด็นอุปสรรคและความเปนไปไดของกระบวนการสันติภาพ 
(Obstacles and possible successes of peace process) 
 
4. แหลงขาวที่ใชในการอางอิง (sources being quoted) พบวาเปนขอความโดยตรง จากแกนนําบีอารเอ็นทั้ง 3
แถลงการณ 
 
5. ผูผลิตเนื้อหาหลัก (author of the article) พบวาเปนรายงานโดย จากแกนนําบีอารเอ็นทั้ง 3แถลงการณ 
 
6. รูปแบบท่ีนําเสนอ (visual features)ใชรูปแบบคลิปวีดิโอ เผยแพรผาน Youtubeการประกาศแบบ 
“แถลงการณ” 
 
7. ภาษาที่ใช (Language) พบวา ในคลิปแรกในเดือนเมษายนใชภาษาในลักษณะ “วิพากษวิจารณ” (critical) คลิป
ในเดือนพฤษภาคม พบวาใชภาษาในลักษณะอรรถาธิบาย (Explanatory) และมีลักษณะตอบโต (Argumentative) 
ในคลิปที่สองและในเดือนมิถุนายนพบวาใชภาษาในลักษณะอธิบายอรรถาธิบาย (Explanatory) และมีลักษณะตอบโต 
(Argumentative) เชนกัน 
 
8. มุมมองตอการนําเสนอ (View point) พบวา .ในคลิปแรกเดือนเมษายน มีการนําเสนอมุมมองแบบ 
“วิพากษวิจารณ” (Critical) คลิปที่สองและสามในเดือนพฤษภาคม คลิปที่สี่ในเดือนมิถุนายน มีการนําเสนอมุมมอง
แบบ “วิพากษวิจารณ” (Critical) และโนมเอียงตอบโตรัฐบาลไทย (Biased against Thai state) ดูตารางที่ 5 
ประกอบ 
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Feb 
()

Mar 
()

Apr 
(1)

May 
(2)

Jun 
(1)

รวม      
4  วัน

Spot, straight news 0 0 0 0

Feature article 0 0 0 0

Analysis 0 0 0 0

Commentary/Opinion piece 0 0 0 0

Investigative piece/series 0 0 0 0

Others: ___________________ 1 2 1 4
Peace process between Thai state and BRN representatives  Peace 

process between Thai state and BRN representatives Peace process between Thai state and BRN representatives Peace process between 
1 2 1 4

Obstacles and possible successes of peace process  Obstacles 0 1 1 2

Example of peace process in other conflict areas 0 0 0 0

Political legitimacy of peace process Political legitimacy of peace 1 1 1 3

Violence in the Deep South Violence in the Deep South Violence in the 0 0 0 0

Cultural conflict: ethnic, language, religion, identity 0 0 0 0

Other topics (pleas e describe further)__________________  0 0 0 0

Prime Minister, government spokesperson, dialogue team 0 0 0 0

BRN Leader / spokesperson 1 2 1 4

Malaysian politician, official (facilitator) 0 0 0 0

Military / government officials 0 0 0 0

Religious  leaders  –  Muslim,  Buddhist,  Christian 0 0 0 0

Civil society and non-government sources 0 0 0 0

Academics and researchers, think tank sources 0 0 0 0

Business people and business federations 0 0 0 0

Citizen  individuals,  ‘ordinary’  people 0 0 0 0

Public opinion poll / survey (specify polling institution) 0 0 0 0

Others:__________________________ 0 0 0 0

Staff journalist 0 0 0 0

Commissioned contributor 0 0 0 0

Columnist 0 0 0 0

Foreign wire agency/syndicated news service 0 0 0 0

Unable to tell 0 0 0 0

Others (please specify)_____________________________ 1 2 1 4

Text only, no accompanying visuals (web page / bloc) 0 0 0 0

Visual images, video broadcast (television and on-line video clip) 1 2 1 4

Photographics 0 0 0 0

Graphs and charts, info graphics 0 0 0 0

Cartoon 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Factual 0 0 0 0

Explanatory 0 2 1 3

Analysis 0 0 0 0

Argumentative 0 1 1 2

Expressive (opinion) 0 0 0 0

Critical 1 0 0 1

Naming, labelling, humiliating 0 0 0 0

Others: __________________________ 0 0 0 0

Observant 1 0 0 1

Critical 0 2 1 3

Participatory 0 0 0 0

Advisory 0 0 0 0

Biased against BRN 0 0 0 0

Biased against Thai state 0 2 0 2

Others: __________________________ 0 0 0 0

4. Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 
article?4. 
Who is the 
author of the 5. What are 
the visual 
features that 
accompany 
the story?5. 
What are the 
visual 
features that 

BRN youtubeMedia Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

6. Language 
6. Language

7.View point/ 
Perspective 
of 
story7.View 
point/ 
Perspective 
of story

1. What is 
the format of 
this story?1. 
What is the 
format of this 
story?1. 
What is the 
format of this 2. What is 
the main 
focus of the 
story?2. 
What is the 
main focus 
of the 
story?2. 
What is the 
3. What are 
the sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?3. 
What are the 
sources 
being quoted 
/ cited?

ตารางที่ 5 แสดงภาพรวมของคลิกยูทูบโดย บีอารเอ็น ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 
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ตารางที่ 6 แสดงภาพรวมกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปรียบเทียบ ที่นําเสนอชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน 2556 
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7. วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ 2556 
 ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหวาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ 2556 จากกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาคือ รายงานขาวสามมิติ สถานีโทรทัศนสีชอง 3, รายการที่นี่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบี
เอส, เว็บไซตพูโลอินโฟ, เว็บไซตอัมบรานิวส, คลิปยูทูปโดยผูนําบีอารเอ็นและพ้ืนที่เวบบล็อกในเวบไซตของศูนยเฝา
ระวังสถานการณภาคใต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

7.1 วาทกรรมที่พบในรายการขาวสามมิติ สถานีโทรทัศนสีชอง 3 
 ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหวาทกรรมที่ปรากฏในรายงาน “ขาวสามมิต”ิ ที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศนสี
ชอง 3 ทุกวัน ยกเวนวันอังคารของ ทุกสัปดาห โดยในสวนนี้มุงเนนไปที่คําอธิบายการประกอบสรางความหมายและ
การถกเถียงในประเด็นที่ตอเนื่องสัมพันธกับกระบวนการสันติภาพ มากกวาที่อธิบายผลในเชิงปริมาณ โดยจะทําการ
แสดงใหเห็นเปนรายเดือน ผานหนวยถอยคําและประโยคของขอมูลขาวสารที่ไดถูกรายงานผานรายการดังกลาว 

 

กุมภาพันธ 
 ยังไมการติดตามประเด็นขาวกระบวนการสันติภาพ 
 

มีนาคม 

 มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยในประเด็น การลงนามขอตกลงทั่วไปเพื่อพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐไทย
กับบีอารเอ็น ในประเด็นภาพรวมจึงเปนการพยายามทําความเขาใจเหตุการณหลังจากท่ีการลงนาม เพราะเปนที่ทราบ
กันดีวา “บีอารเอ็น” เปนองคกรตอตานรัฐใตดินที่ไมเคยเปดหนาตอสาธารณะมากอน 

 

ประเด็นของการรายงานขาวตลอดเดือนมีนาคม 
1) เหตุการณความรุนแรง 2) ติดตามภารกิจการพูดคุย 3) การตออายุ พรก.ฉุกเฉิน 4) รัฐบาลชี้แจงกรณีการ

พูดคุยกับ บีอารเอ็น 5) พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นดวยกับการพูดคุย 6) รัฐบาลชี้แจงผูนาํศาสนา
เกี่ยวกับการพูดคยุสันติภาพ 7) ถอดบทเรียนแกปญหาชายแดนใต 8) รายชื่อคณะพูดคุยรอบใหม 

 
ประเด็นถกเถียง :  

สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในมีนาคม 2556  พบวา สวนใหญเปนประเด็นที่ตั้งคําถามวา เหตุใด 
รัฐบาลไทยทําไมตอง “พูดคุยสันติภาพกับบีอารเอ็น” 
 
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้ 

1. ความแตกตางระหวางการพูดคุย vs การเจรจาสันติภาพ 
ลักษณะของวาทกรรมที่ปรากฏในชวงเวลาเริ่มแรกหลังจากลงนามพูดคุยสันติภาพ ไปแลวพบวา มีความ

พยายามที่จะอธิบายวา “การพูดคุย หรือการสานเสวนาสันติภาพ” (Dialogue) เปนเทคนิคและขั้นตอนเริ่มตนของ
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กระบวนการสันติภาพ ทั้งยังมีความแตกตางจากการ “เจรจาสันติภาพหรือตอรองสันติภาพ” หลายประการใน
รายละเอียด โดยผูผลิตวาทกรรมนี้สวนใหญจะเปนฝาย “รัฐบาล” ที่ได “ริเริ่ม” กระบวนการนี้ขึ้นมา แตก็ปรากฏวามี
ความพยายามในการอธิบายชุดความรูเหลานี้นอยอยูมาก รวมไปถึงความเห็นโตแยงที่เห็นดวยตอแนวทางอันนี้ ซึ่งสวน
ใหญมาจากพรรคประชาธิปตยซึ่งทําหนาที่เปนฝายคานในรัฐสภา 

 
“ตองพูดคุยกันกอน” (กิตติ สิงหาปด ผูประกาศขาว, 4 มีนาคม) 

 

“การลงนามเปนแคการวางกรอบการพูดคุย” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร เลขาธิการ สมช., 6 มีนาคม) 
 

“การพูดคุย ไมใชการเจรจา” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร เลขาธิการ สมช., 6 มีนาคม) 
 

“การเริ่มตนพูดคุย ไมสามารถคุยไดหลายกลุม” (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, 9  มีนาคม) 
 

“ผมเตือนมาตลอดวาอยาไปพูดคุย” (ถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธิปตย, 6 มีนาคม) 
 

“อยากใหรัฐบาลบอกความจริงกับประชาชนถึงการลงนาม มีข้ันตอนอยางไร กรอบการพูดคุยอยางไร” (ถาวร 
เสนเนียม ส.ส.ประชาธิปตย, 14  มีนาคม) 

 

2. การพูดคุยกรอบภายใตรัฐธรรมนูญ/ ไมมีแยกดินแดน/ ยกระดับของปญหาหรือไม 
  ลักษณะของวาทกรรมที่ปรากฏตอเนื่องมาจาก ขอถกเถียงเรื่อง การพูดคุยสันติภาพ แตกตางจากการเจรจา 
สันติภาพ อยางไร เหตุผลที่จะสรางความชอบธรรมที่จะทําใหวาทกรรมชุดดังกลาวมีความหนักแนนมากขึ้นก็คือ การ
แสดงความชอบธรรมของการพูดคุยในครั้งนี้เปนไปตามกรอบที่วางไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุไวใน
รัฐธรรมนูญ ไมมีสิ่งใดที่ผิดจากกฎหมาย รวมไปถึงการพยายามย้ําวา การริเริ่มเรื่องดังกลาวจะไมนําไปสูการแบงแยก
ดินแดน ในขณะที่ฝายที่คัดคานก็จะยกเหตุในหลักการดังกลาวขึ้นมาแอบอางวาทําไปโดยบริสุทธิ์หรือไม  รวมถึงให
ระวังการยกระดับทางการเมืองของปารตี้ B 

 
“การลงนามคือการแสดงเจตจํานงที่จะพูดคุยรวมกันอยูภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ ม.77, 82, 182”  (ร.ต.อ. 
เฉลิม อยูบํารุง 7  มีนาคม) 

 

“เห็นดวยกับการพูดคุยตามกฎหมาย” (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, 9  มีนาคม) 
 

“เขตปกครองพิเศษ รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับพ้ืนที่ (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร  
เลขาธิการ สมช., 13 มีนาคม) 
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“รองปลัดกระทรวงกลาโหม คุณภราดร คุณทวี การเจรจาไดรับความยินยอมจากสภาความมั่นคงหรือยัง” 
(ถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธปิตย, 14  มีนาคม) 

 

“สมช.  ตองระมัดระวังการยกระดับของปญหา (กรรมาธิการแกปญหาภาคใต, 15 มีนาคม) 
 

3. ผูเห็นตางเขามาพูดคุย/ รวมสรางสันติสุข 
วาทกรรมชุดนี้มีความนาสนใจอยางดังที่ไดกลาวไวในสวนที่มาของกระบวนสันติภาพในครั้งนี้ในตอนตนแลว

วา คําเรียกฝายปารตี้ B ไดถูกเปลี่ยน จาก “ผูกอความไมสงบ” หรือ “ผูกอเหตุรุนแรง” ที่มักใชกันอยางแพรหลาย
กอนหนานี้  มาสูคําวา “ผูเห็นตางจากรัฐ” ที่มองคูขัดแยงดวยมุมมองใหม   โดยเริ่มจากนายถวิล  เปลี่ยนศรี ไดเริ่ม
กลาวกับสื่อมวลชนขณะที่ยังดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการ สมช.ในขณะนั้น) รวมถึง“นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-57” ที่วา “เพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการพูดคุยใน
การแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของและผูมีสวน
ไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ” และถือเปนสวนหนึ่งของ มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. การบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 โดยจะพบวาวาทกรรมดังกลาวสวนใหญจะถูกผลิตออกมาจากแหลงขาวที่เปน
เจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง  

 
 “ใหผูเห็นตางเขามาพูดคุย รวมสรางสันติสุข” (พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต. 13 มีนาคม)  
 

ทุกคนมีสวนรวมในการสรางสันติภาพ/ ระหวางการพูดคุยใหนําผูที่เห็นตางเขามาสูกระบวนการยุติธรรม 
(มทภ.4, 13 มีนาคม) 
 

“เปดพื้นที่การพูดคุยใหทุกฝายสังเกตการณ”  (ชาวบาน, 18 มีนาคม) 

 
4. ยุติการฆา 

  วาทกรรมชุดนี้เปนวาทกรรมที่มักพบเสมอในขาว โดยเฉพาะเปนวาทกรรมที่มาจากแหลงขาวจากในพ้ืนที่ ซึ่ง
ตองประสบกับปญหาความขัดแยงเรื้อรังยาวนาน โดยสันติภาพในระยะใกลที่พวกเขาตองการก็คือ ความตองการใน
การยุติ “การฆา” และความรุนแรงที่เกิดขึ้น “รายวัน” โดยเฉพาะกับเหยื่อที่เปน “ผูบริสุทธิ์” นอกจากนี้ยังเปนวิธีการ
ตั้งขอสังเกตจากสื่อมวลชนดวยวาขณะที่มีการดําเนินการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งพวกเขามักจะเรียกรวมๆ วา “เจรจา” แต
เหตุใดเมื่อเจรจากับผูกอความไมสงบไปแลวแตเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จึงยังคงดํารงอยู 

 
 “ประชาชนอยากไดคือ ยุติการฆามีวิถีที่อยูได” (สมาพันธครูจังหวัดชายแดนภาคใต, 15 มีนาคม) 
 

“ปญหาแทจริงคืออะไร ไมอยากใหคนบริสุทธิ์โดนฆากัน” (ชาวบาน, 18 มีนาคม) 
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“ควรลดเหตุรุนแรงลงเสียกอน โดยเฉพาะผูบริสุทธิ์  (โซรยา จามจุรี, 18 มีนาคม) 

 

“ความรุนแรงจะตองลดลงจากท้ังสองฝาย” (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี นักวิชาการ, 25 มีนาคม) 

 

“ระหวางการดําเนินการเจรจา มีเหตุรายรายวันเกิดข้ึน”  (กิตติ สิงหาปด, 15 มีนาคม) 
 

5. ปญหาหลักคือ “แบงแยกดินแดน”  
  วาทกรรม “แบงแยกดินแดน” เปนวาทกรรมหลักที่สังคมไทยรูจักกันดี ควบคูกําลังความขัดแยงระหวาง
รัฐบาลไทยกับจังหวัดชายแดนภาคใตมานับศตวรรษ  แตขณะเดียวกันก็มักจะถูกเบี่ยงเบนประเด็นใหปรากฏในวาท
กรรมอ่ืนๆ ที่พยายามวินิจฉัยหรือระบุสาเหตุของความขัดแยงเสียใหม เชน ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ การคาของเถื่อน
และผูมีอิทธิพล ในขณะที่ผูที่ใชวาทกรรมแบงแยกดินแดน มักถูกวิจารณวาเปนการยกระดับใหผูกอความไมสงบที่ไมมี
แรงขับในมิติทางการเมือง โดยเปนการลดทอนแรงขับทางการเมืองดังกลาวใหเหลือเพียงระดับ “อาชญากรรม” 
เทานั้น ในวาทกรรมชุดนี้ปรากฏชัดผานการใหสัมภาษณของ พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีตแมทัพภาคท่ี  4 วา BRN คือ 
กลุมกอความไมสงบจริงที่มีแรงขับในทางการเมือง ซึ่งปกติจะไมคอยมีใครออกมายืนยันชัดเจนในประเด็นนี้มากนัก 
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ภายหลังจากการมีขาวประเด็นการพูดคุยสันติภาพกับ BRN จะไมเจอขาวที่ระบุปญหา
วามาจากปญหาแทรกซอนขางตนปรากฏอีกเลย 

 
 “การไมยอมรับเรื่องการแบงแยกดินแดน จะทําใหเปนปญหา”  

(พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 

 

“ถาเปนพวกคายาเสพติด มันจะมาฆาตัดคอทหารทําไม” (พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 

 

“ฝรั่งเขาเรียกคนกลุมนี้ชัดวาเปนพวก Separatist” (พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 

 

6. การพูดคุยคือแนวทางสันติวิธี 
วาทกรรมวาดวย “สันติวิธี” ปรากฏชัดมาตั้งแตป 2547 เปนตนมา ทั้งยังเปนวาทกรรมหลักท่ีดํารงอยูควบคู

กับความรุนแรงเสมอมา แตในกรณีศึกษาการนําเสนอขาวในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้กลับพบวา วาทกรรมวาดวย
การ “พูดคุย” นั้นสามารถท่ีจะดํารงอยูควบคูกับวาทกรรม “สันติวิธี” ไดอยางพอดิบพอดี ทั้งยังเสริมใหความหมาย
นั้นมีความหนักแนนเพิ่มข้ึนมาดวย วาการแกปญหาที่ยั่งยืนและเปนไปตามแนวทางสันติวิธี คือการ “พูดคุยสันติภาพ” 

 

“การแกปญหาตองมาพูดจากัน” (กรรมาธิการแกปญหาภาคใต, 15 มีนาคม) 
 

“การเจรจาคือการยอมรับสถานะของเขา แตการแกปญหานี้ตองใช Peace Mean เทานั้น” (พล.อ.กิตติ  
รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 
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“การเจรจาคือหนทางเดียวที่ยุติปญหา” (พล.อ.กติติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 

 

“ทุกมัสยิดสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ” (อับดุลราซัก อาลี, 25 มีนาคม) 

 

7. ไมมีฝกฝายโดยถือผลประโยชนของชาติเปนหลัก 
  จากการวิจัยพบวาวาทกรรมวาดวยเรื่องความไมมีฝกฝายและผลประโยชนของชาติ เริ่มมีปรากฏในในชวง
หลังจากมีการดําเนินการพูดไมนานนัก การเกิดขึ้นของวาทกรรมนี้สวนหนึ่งมาจากบทบาทเพ่ือชวงชิงความสําเร็จใน
การดําเนินการยุติความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับผูกอความไมสงบมาโดยตลอด ระหวางพรรครัฐบาลและพรรคฝาย
คาน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือรัฐบาล ก็มักจะมีการเสนอวิธีการใหมรวมถึงอาจจะโจมตีฝายตรงกัน
ขามทางการเมืองหากใชในวิธีการไมเหมือนที่ฝงตัวเองเคยใชหรือมีทีทาที่จะประสบความสําเร็จ วาทกรรมนี้สวนใหญ
จึงถูกผลิตมาจากบุคคลที่ไมฝกใฝฝายใด ดูเปนกลางทางการเมืองและมีประสบการณในเรื่องปญหาภาคใตมาอยาง
ยาวนาน 

 
“นี่คือปญหาของชาติ ผลประโยชนของชาติ วาดะหก็ชวยได พรรคประชาธิปตยที่รูปญหา อยาเอาการเมืองมา 
เกี่ยวของใหทุกคนมาชวย” (พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16 มีนาคม) 

 

“นี่คือปญหาของชาติ ไมใชเรื่องถกเถียง ใครก็ไดที่แกปญหาได”  

(พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16  มีนาคม) 

 

“การพูดคุยตองอยูบนผลประโยชนประเทศชาติ” (คอดีเยาะ หมัดหลี, 18 มีนาคม) 

 

“ประชาชนตองเขาใจวาประโยชนของประเทศกําลังดําเนินเขามา”  

(อิลมาแอลลุตฟ จะปากียา, นักการ  ศาสนา, 25 มีนาคม) 

 

8. เอกภาพของการทํางาน 
จากการวิจัยพบวา มีวาทกรรมเรื่องเอกภาพของการทํางาน ซึ่งหมายถึงการทํางานของฝายทหารกับฝายการเมือง

หรือฝายที่มีหนาที่ดานการพัฒนากับฝายที่ทําหนาที่ดานการปราบปราม ตองทํางานประสานอยางเปนเอกภาพ โดยใน
ประเด็นดังกลาวนั้นมีปญหาอยูเสมอมา 
  

“รัฐบาลตองสรางเอกภาพใหฝายตรงขามเขาใจ ไมเอาเปรียบทางการเมือง”  
(พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต  มทภ.4, 17 มีนาคม) 

 

 “เจรจาสันติภาพตองแยกออกจากงานความมั่นคง” (ผบ.ทบ.,8 มีนาคม) 
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9. ตัวจริงหรือไม / คุยถูกกลุมหรือไม 

  ขอถกเถียงที่เกิดขึ้นมาจากการปรากฏตัวของอุสตาซฮัสซัน ตอยิบ แกนนําบีอารเอ็น ซึ่งเปนองคกรที่ปดลับมา
อยางยาวนาน อีกท้ังปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตก็ไมสามารถท่ีจะระบุลงไปอยางชัดเจนวาเปนปญหาวาดวยเรื่อง
ของการแบงแยกดินแดน ดังนั้นการปรากฏตัวของตัวแสดงอยางบีอารเอ็น จึงสรางความเคลือบแคลงตอสังคมเปน
อยางมากวา การดําเนินการของรัฐบาลโดย สมช. ไดพูดคุยสันติภาพกับ “ตัวจริง” และ “ถูกกลุม” หรือไม 

 
“ผมยืนยันวาถูกกลุม แตจะแกปญหาวาคุยกับกลุมยอยไดหรือไม”  

(พล.อ.กิตติ รัตนาฉายา อดีต มทภ.4, 16  มีนาคม) 

 

“ฮัสซัน คือตัวจริงมีบทบาทสั่งการ” (เลขา สมช., 20 มีนาคม) 

 

10. จะเสียดินแดนหรือไม 
  ความหวาดระแวงประการหนึ่งของสังคมไทย ตอปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตก็คือความวิตกในเรื่องของการ 
“สูญเสียดินแดน” โดยแนวโนมของขอเสนอเรื่องการพูดคุยที่อาจอยูในกรอบของการแกปญหาแบบใหมๆ เชนการมี
รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการเมืองและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ แตก็มักจะถูกโตแยงออกจากฝาย
ตรงกันขามเสมอ รวมถึงมักถูกโจมตีดวยวาขอเสนอรูปแบบการปกครองดังกลาว จะเปนบันไดไปสูการยกระดับของ
ปญหาและพัฒนาไปสูการ “แบงแยกดินแดน” 

 
“เขตปกครองพิเศษ รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับพ้ืนที่”  
(พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร เลขาธิการ สมช.,  13 มีนาคม) 

 
“คาดการณวาเขตปกครองพิเศษจะเปนเปาหมายของการพูดคุยชัดเจนปลายเดือนนี้” 
(พล.ท.ภราดร พัฒน ถาบุตร เลขาธิการ สมช., 13 มีนาคม) 

 
“การยกระดับหรือไม มันอยูที่เรา มันเปนเรื่องของเรา รัฐบาลตองชี้เแจง ไมตองกลัวการยกระดับ ตองกลา 
หาญที่จะแก” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร เลขาธิการ สมช., 20 มีนาคม) 

 

“การปกครองทองถิ่นที่เหมาะสม ยินดีกระจายอํานาจใหสอดคลองกับอัตลักษณ  
(พล.ท.ภราดร พัฒนาถา บุตร เลขาธิการ สมช., 20 มีนาคม) 

 
“การเจรจาอาจเสียเปรียบ อาจเพลี่ยงพล้ําถึงข้ันเสียดินแดน”  
(เจะอามิง โตะตาหยง, ส.ส.ประชาธิปตย, 7  มีนาคม) 
 
“ถารัฐไทยละเมิดสิทธิ องคกรตางประเทศจะเขามาแทรกแซงหรือไม”  
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(ถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธปิตย,   14  มีนาคม) 

 

11. มาเลเซียไมนาไวใจ 
  จากการวิจัยพบวาทกรรมที่แสดงทาทีไมไววางใจกับประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซีย วาจะมีผลประโยชนทับ
ซอนหรือจากการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือไม ก็เปนทาทีที่ยังถูกตั้งคําถามจากการดําเนินการตางๆ 
จัดในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการใหที่พักพิงแกผูกอความไมสงบที่ลี้ภัยไปอยูในมาเลเซียบางสวน วาทกรรมชุดนี้จึง
สะทอนทาทีที่รูสึกถึงความไมเปนที่นาไววางใจตอประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซีย 

 

 “มาเลเซียเปนแคผูอํานวยความสะดวก” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 7  มีนาคม) 
 

“การลงนามนี้เปนเรื่องการเมืองในมาเลเซียหรือไมและรัฐบาลมาเลเซียไดประโยชนหรือไม” (ถาวร เสนเนียม  
ส.ส.ประชาธิปตย, 14  มีนาคม) 

 
เดือนเมษายน 
 มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยโดยตั้งประเด็นที่สําคัญก็คือ เหตุใด ไปพูดคุยแลว ความรุนแรงจึงเกิด
เพ่ิมข้ึนรุนแรงกวาเดิม (เปาแข็ง) รวมไปถึงคําถามที่สําคัญวา การพูดคุยควรจะยังดําเนินการตอหรือไม 
 
ประเด็นของการรายงานขาว 

1) รองผูวายะลาถูกลอบสังหาร 2.) เหตุระเบดิเมืองยะลา 3) ลงพื้นที่บันนังสตา 4) ถลม อส. ปตตานี 5) 

เฉลิม รดน้ําศพทหารที่ปตตานี 6) ภารกิจ นายกลงพ้ืนที่ จชต. 7) เหตุที่ปตตานี/ กิจการศาสนา ดูงานที่
อินโดนีเซีย  8) แนวทางพูดคุยเพื่อลดเหตุ  9) ปายผาภาษามลายูเกลื่อน  3 จังหวัด 10) รําลึก
เหตุการณกรือเซะ 11) พหุวัฒนธรรม 12) ไลลามือฆารองผูวายะลา 13) 9 ปเหตุการณกรือเซะ 14) สด
จากมาเลย เกาะติดเจรจา 

 
ประเด็นถกเถียง :  

สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในเมษายน 2556  พบวามีการถกเถียงคอนขางมากวาเหตุใดที่เมื่อมีการ
ดําเนินการเจรจากันแลวแตเหตุใดยังมีเหตุรุนแรงและถกเถียงกันดวยวากระบวนการการพูดคุยควรจะยังดําเนินการตอ
หรือไม 
  
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนเมษายน 2556 ดังนี้ 

 
1. เหตุรุนแรงไมลดลง 
จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่ปรากฏในชวงเดือนเมษายน พบชุดวาทกรรมที่ตั้งคําถามที่มีตอความรุนแรงที่
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เกิดข้ึนที่ดูเหมือนจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในเชิงคุณภาพโดยมีขาราชการระดับสูงอยางรองผูวาราชการจังหวัด
ยะลาถูกลอบสังหาร จนเปนมีการตั้งคําถามวาหลังจากการดําเนินการพูดคุยไปแลวหนึ่งครั้งแตเหตุใดจึงยังมีเหตุ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งก็มีวาทกรรมที่หลากหลายฐานคิด เชน การดําเนินการพูดคุยยังเพ่ิงอยูในชวงเริ่มตน เปาหมายที่ถูก
สังหารไดเปลี่ยนไปจากเปาออน (Soft Target) ที่ไมสามารถปกปองคุมครองตัวเองไดมาสูเปาหมายแข็ง ( Hard 

Target) ที่เปนกองกําลังของรัฐมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการสูรบระหวางกองกําลังติดอาวุธดวยกันเอง 
  

“เหตุรุนแรงที่เกิดกับขาราชการระดับสูงไมเก่ียวกับการพูดคุย ไมตองทบทวนการพูดคุยสันติภาพ”  
(นายกรัฐมนตรี, 7 เมษายน 2556) 

 

“ยังไมสามารถระบุไดวาการพูดคุย สองครั้งที่ผานมาไมมีผลเพราะการพูดคุยเพ่ิงเริ่มตน” 

(มทภ.4, 7 เมษายน 2556) 

 

“หวังใหเจรจาแลวเหตุลดลงเลยก็คงไมใช” (ไพทูรย ชูชยัยะ,ผบ.ศชต.,8 เมษายน 2556)  
 

“ความรุนแรงไมสัมพันธกับการพูดคุยสันติภาพ” (มทภ.4, 8 เมษายน 2556) 
 

“พูดไมไดวา การพูดคุยคือสาเหตุของความรุนแรงในขณะนี้” (ศรีสมภพ จิตรภรมยศรี, 10 เมษายน 2556) 
 

“สิ่งที่ทําใหสังคมเขาใจวาทําไมความรุนแรงถึงยังไมหยุด ทําไมกระบวนการสันติภาพถึงใชเวลานาน ถาสื่อ
เขาใจ คนสวนใหญก็จะเขาใจ” (นอรเบิรต โรเปอร,ผูเชี่ยวชาญ, 10 เมษายน 2556)  
  

“เปนฝมือของกลุมหัวรุนแรงในพื้นที่” (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายก, 11 เมษายน) 
 

“การลดความรุนแรงจากจากสมาชิกบางกลุม ที่ไมเห็นดวยกับการเจรจา” 

 (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 27 เมษายน) 
  

“ขบวนการไดพยายามลดปฏิบัติการลงไป” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 29 เมษายน) 
 

 “เปาออน ไมไดเปนเปาหมายจากที่เคยผานมา” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 29 เมษายน)  
 
“สรางสถานการณอยางตอเนื่อง ... หัวใจเขาทําดวยอะไร ถึงตองมาทําขาราชการดีๆ แบบนี้”  

(เดชรัตน สิมศิริ, ผวจ.ยะลา, 5 เมษายน 2556) 
 

“กรณีนี้เห็นไดชัดเจนวา ตองการสังหารขาราชการผูใหญ”  
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(พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช, ที่ปรึกษา มทภ.4, 6 เมษายน 2556)  

 

“เกลือจะเปนหนอน” พล.ต.ท.ไพทูรย ชูชยัยะ (ผบ.ศชต., 6 เมษายน 2556) 
 

“อีก 1 เดือน เหตุรุนแรงจะลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม” (มนตรี อุดมพงษ, 29 เมษายน 2556) 
 
2. บทบาทของมาเลเซีย 

  วาทกรรมที่พบบางในชวงของการเปลี่ยนผานรัฐบาลใหมในประเทศมาเลเซีย กอใหเกิดคําถามวาหากทิศทาง
การเมืองของมาเลเซียเปลี่ยนจะสงผลตอการดําเนินการพูดคุยสันติภาพอีกหรือไม รวมไปถึงขอเสนอ 5 ขอ ผานยูทูบ
ของบีอารเอ็น ถูกตั้งคําถามจากสื่อมวลชนวา การเรียกรองใหมาเลเซียและOIC เขามาเปนคนกลางในการพูดคุยแทน
การเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เปนเรื่องที่เหมาะสมหรือไม 

 

 “การพูดคุยยังคงดําเนินตอไป ไมเก่ียวกับการเมืองมาเลเซีย” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 11 เมษายน) 
 

“ขอเรียกรองของ BRN คือการใหมาเลเซียเปน เมดิเอเตอร และ OIC เขามารวมดวย  

(ฐปณีย เอียดศรีไชย, 29 เมษายน 2556) 
  

3. ผลประโยชนของชาติ 
  วาทกรรมวาดวยเรื่อง ผลประโยชนของชาติ ยังไดถูกย้ําอยูบางในการรายงานขาวในชวงเดือนเมษายน รวมถึง
การดําเนินกระบวนการสันติภาพตองใชเวลาและความอดทน 

 
 “การพูดคุยเปนประโยชนตอประเทศชาติ ขอใหอดทน” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 12 เมษายน) 

 
4. มาถูกทางแลว/ สันติวิธี 

  เปนวาทกรรมที่พบบอยวาทกรรมหนึ่งในมิติขาวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต วาดวยเรื่องของการแกปญหา 
ซึ่งมักจะพบวาเปนวาทกรรมที่ถูกผลิตมาจากฝายนโยบายที่เขารับผิดชอบงานจังหวัดแดนภาคใตในหวงเวลานั้นๆ เปน
ชุดถอยคําที่สรางขึ้นเพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูฟงวาการดําเนินการของคณะทํางานสามารถที่จะสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ในกรณีพยายามที่จะเนนไปท่ีการอาง “วิธีการ” ที่เลือกใชแนวทาง “สันติวิธี” วาทกรรมนี้สวนใหญจึงเปนชุดคํา
ที่ถูกผลิตออกมาจากแหลงขาวฝายรัฐเสียเปนสวนใหญและอาจจะมีบางท่ีเปนแหลงอื่นๆ ที่เห็นดวยกับแนวทางของรัฐ
ที่ถูกหยิบยกมาเพ่ือสนับสนุนแนวทางนี้ 

 
“เพราะรัฐบาลตั้งใจกอใหเกิดความสงบจึงตองสนับสนุนอยางเต็มท่ี” (มทภ.4, 7 เมษายน 2556) 

 

“การเจรจาเราเห็นชอบกอนเจรจา เพื่อสันติสุขกลับคืนมา” (ผูนําศาสนา, 8 เมษายน 2556) 
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“จะไมมีการใชความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น พ่ีนองในพ้ืนที่ๆ ขุนของหมองใจก็ใหมาพูดคุยกัน” 

 (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี, 11 เมษายน) 
 

“เรามองวาพี่นองในพ้ืนที่เปนคนไทย มีอะไรคุยกันได” (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายก, 11 เมษายน) 
 

“เจาหนาที่รัฐเปดกวางพูดคุยกับทุกกลุม” (พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 22 เมษายน) 
 

“ลืมความเจ็บปวด เดินหนาเพ่ือสันติภาพ” (คอดีเยาะห หมัดหลี, 25 เมษายน) 
 

“เราตองมาปรองดอง เราตองมาสรางสันติภาพ” (เลขาธิการ ศอ.บต., 25 เมษายน) 
 

5. ลมโตะเจรจา 
 จากการวิจัยพบวา เปนวาทกรรมที่พบในสองชวงของเดือนเมษายน ในชวงแรกเปนชวงตนเดือนเมษายน ที่
ปรากฏปายผาปริศนาในพ้ืนที่สามจังหวัด มีขอความเปนภาษามลายูอักษรรูมี มีเนื้อหามุงไปที่ประเด็นของสันติภาพ 
ตองไดรับการยอมรับจากคนในพื้นที่ซ่ึงมีสิทธิในความเปนเจาของและการออกมาเรียกรองผานยูทูบของบีอารเอ็น 
ในชวงปลายเดือนกอนการดําเนินการพูดคุยรอบที่ 2 เพียง 3 วัน วาทกรรมที่ปรากฏจะพบวามีสองแนวทาง แนวทาง
แรกมองวาเปนการแสดงออกทางการเมืองธรรมดาที่จะตองรับฟงโดยจะตองมีความอดทนในการดําเนินการเจรจา
ตอไป ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของกระบวนการสันติภาพที่จะตองมีตัวปวนในกระบวนการสันติภาพ (Peace Spoiler) 
ในขณะที่หลายฝายก็มองวานี่คือการแสดงเจตจํานงของบีอารเอ็นที่จะตองการลมโตะเจรจา 
 
 “การเจรจาเปนสิ่งที่จําเปน แมจะมีความพยายามลมโตะการเจรจาก็ตาม” 

(ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายก, 12 เมษายน) 
  

“การพูดคุยจะดําเนินตอไป โดยเอาเรื่องลดเหตุกับคืนความเปนธรรม”  

(พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร, 12 เมษายน) 
 

 “ปายผาไมใชเรื่องใหม การสื่อสารเชิงสัญลักษณก็มีหลายครั้ง” (มทภ.4, 24 เมษายน) 
 
 “ฝายการเมืองสรางอํานาจการตอรอง” (อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 24 เมษายน) 
 

 “ประชาชนในพื้นที่ไมไดรับรูความหมาย อานไมออก ชาวบานไมไดรับรูดวย” 

 (อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 24 เมษายน) 
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“ปายขอความนี้ไมไดลมกระบวนการสันติภาพ แตสื่อสารวาตองรับฟงผูมีสิทธิในความเปนเจาของ”  

(อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 24 เมษายน) 
 
 “สันติภาพ ไมอาจจะเกิดขึ้น ตราบใดที่สิทธิความเปนเจาของ ไมถูกยอมรับ”  

(คําแปลโดย ฮารา ชินทาโร, 24 เมษายน) 
 

 “นี่คือการลมกระดานโตะเจรจา เพราะถาจะเจรจาตอตองทําตาม 5 ขอ”  

(สุณัย ผาสุก, 29 เมษายน 2556) 
 

 “นี่คือการปฏิเสธกรอบการเจรจาที่ฮัสซันตกลงไวกับคุณภราดรที่อางอิงในรัฐธรรมนูญไทย”  
(สุณัย ผาสุก, 29 เมษายน 2556) 

  

“BRN ประสบความสําเร็จในการยกระดับฐานะขององคกรใหไทยและองคกรโลกยอมรับ การมีอยูจริงของ
องคกรแนวรวมปฏิวัติมลายู” (ฐปณีย อางสุณัย, 29 เมษายน 2556) 

 
“เขาตองการเรียกรองเอกราช ในที่สุดรัฐไทยจะรับไดมั้ย?” (อัฮฺหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 29 เมษายน 2556) 

 

“ถาจะใหยุติกองกําลังติดอาวุธ ก็มีแคเงื่อนไขเดียวคือ มลายูปตตานี ตองไดรับเอกราชอยางสมบูรณ ไมใชเขต
ปกครองพิเศษ” (อัฮฺหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 29 เมษายน 2556) 

 

“ในเนื้อหา 4-5 ขอไมไดพูดเรื่องเอกราช แตพูดเรื่องความเปนธรรม อันหนึ่งกันเดียวกันซึ่งเราตองมาคุยกัน” 

(อัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง, 29 เมษายน 2556) 
  

“BRN ตองมีความยุติธรรมตอรัฐไทยเชนกัน เพราะที่ผานมามีผูบริสุทธิ์ เจาหนาที่เสียชีวิตไปมากแลว”  

(มันโซร สาและ, 29 เมษายน 2556) 
 

“ถาประชาชนไมสนับสนุนขอเสนอของ BRN ก็จะเปนไปไมได (มันโซร สาและ, 29 เมษายน 2556) 
 
พฤษภาคม 
 มีการรายงานขาวสวนใหญในประเด็นของความรุนแรงที่ยังคงดําเนินอยูในพื้นที่ ซึ่งในเมื่อตนเดือนมีเหตุถลม
ยิงรานน้ําชาในเมืองปตตานี จนทําใหมีผูเสียชีวิต 6 ศพ ความเคลื่อนไหวของการดําเนินการสันติภาพและการตีความ
การแถลงการณผานยูทูบของบีอารเอ็น 
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ประเด็นของการรายงานขาว: 

1) กราดยิงน้ําชาหลังจากเจรจา  2) สมช.ลงพื้นที่ พบคนไทยพุทธ 3) ระเบิดปตตานี  2 จุด 4) อารเอ็น 
แถลงผานยูทูป 

 
ประเด็นถกเถียง :  

สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในเดือนพฤษภาคม 2556  พบวา หลังจากการแถลงผานยูทูบของบี
อารเอ็นแลวกระบวนการสันติภาพจะยังดําเนินตอไปหรือไม 
 
วาทกรรม 
 จากการวิจัยเนื้อหาในชวงเดือนพฤษภาคม พบวาทกรรมปรากฏในการรายงานขาวดังตอไปนี้ 
 

1. ความรุนแรงไมลดลง 
 จากการวิจัยพบวาจากเหตุการณกราดยิงรายน้ําชา 6 ศพ ในเมืองปตตานี ทําใหเกิดวาทกรรม “ความรุนแรง
ไมลดลง” ยงัคงมีอยูตลอดชวงเดือนพฤษภาคมและมีเนื้อหา ซึ่งมีความหมายที่สะทอนถึงสภาพทีเ่จาหนาที่ไมสามารถ
ควบคุมความรุนแรงไดหลังจากการพูดคุยที่มีทิศทางของความเห็นที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากฝายที่
ไดรับผลกระทบโดยตรง 
 
 “การเจรจายังคงเปนตามกําหนดเดิม เดินหนาลดเหตุรุนแรง” 

(กิตติ สิงหาปด อางภราดร, 26 พฤษภาคม 2556) 
  

“ความรุนแรงยังคงเกิดข้ึน” (กิตต ิสิงหาปด, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“นี่ก็เปนสิ่งที่ทางการไทยตองดูวาเหตุรุนแรงลดลงหรือไม” (กิตต ิสิงหาปด, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“เราประณามการกระทําท่ีอํามหิตตอผูบริสุทธิ์และเปาหมายที่ออนแอ”  

(รักชาติ สุวรรณถิ่น, กลุมไทยพุทธคูหามุข, 4 พฤษภาคม 2556) 
 

“ไมอยากคิดวาการกอเหตุในครั้งนี้ ตั้งใจขมขูคนไทยพุทธที่มาจากภาคอีสานแตตองยอมรับความจริงและ
ขอใหสันติสุขเกิดข้ึนโดยเร็ว” (วัชริน นวลสาร, แมนองไตเติ้ล, 4 พฤษภาคม 2556) 

 

“จะกลับบานไปเริ่มตนใหม ไมเอาชีวิตที่เหลือมาเสี่ยงอีกแลว”  

(วัชริน นวลสาร, แมนองไตเติ้ล, 4 พฤษภาคม 2556) 
  

“เราเสียใจใหกําลังใจ ถือวาสูญเสียมากที่สุด ... เราไมตองการใหเหตุการยิง 6 ศพนําไปสูความขัดแยงระหวาง
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ศาสนา” (พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต., 4 พฤษภาคม 2556) 

 
2. เจรจาตามกรอบ รธน. / ไมออนขอใหผูกอความไมสงบ 

 วาทกรรมของการดําเนินการพูดคุยสันติภาพยังคงใชแสวงหาความชอบธรรมดวยการอางการดําเนินการ
ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไมตางไปจากชวงเริ่มตนการพูดคุยในเดือนมีนาคม ก็ยังคงเปนไปในลักษณะเดียวกัน 
เพียงมีการเพ่ิมเติมวาการพูดคุยอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและยืนยันที่จะใชแนวทางสันติวิธีอยู แมดูเหมือนในพ้ืนที่
จะมีปญหาการควบคุมความรุนแรงที่มากข้ึน โดยไมไดหมายความวาการยืนยันในแนวทางสันติวิธีนั้น ไมไดมี
ความหมายของการ  “ไมออนขอใหผูกอความไมสงบ” 
 
 “รัฐบาลไมไดออนขอใหกับผูกอความไมสงบ” (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร, เลขา สมช., 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“ขอเสนอ 5 ขอทางยูทูบก็ไมนากังวล” (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร, เลขา สมช., 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“ถาไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญไทยการเจรจาก็ตองยุติลง”  

(พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร,  โดย ฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556) 
  

“คงไมถึงการเปนอิสระ” (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร,  โดย ฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“มาเลเซียเปนผูอํานวยความสะดวกเทานั้น” ”  

(พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร,  โดย ฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“ตองเปดใจกวางรับฟงปญหา จะไดรูวาเขาคิดอะไร ดีกวาไปจินตนาการกันเอง ซึ่งจะแกปญหาไมได” ” 

(พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร,  โดย ฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“เรียกรองใหทุกฝายเรงสรางสันติภาพใหเกิดขึ้น ... แตตองฟงขอเรียกรองของคนที่คิดตางกัน”  
(รักชาติ สุวรรณถิ่น, กลุมไทยพุทธคูหามุข, 4 พฤษภาคม 2556) 
  

3. แนวทางสันติวิธี 
 วาทกรรมนี้ยังไดรับการยืนยันและกลาวซ้ําอยูเสมอ ไมวาเหตุการณจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ
ที่ไมสามารถคาดหมายได ซึ่งยังเปนแนวทางท่ีตองใชจนถึงที่สุด 
 

“สันติภาพ ตองเปนไปตามความตองการของพ้ืนที่”  (กิตติ สิงหาปด , 27  พฤษภาคม 2556) 
 

“การเจรจา คือ คําตอบสุดทาย” (พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก, 26 พฤษภาคม 2556) 
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“พรอมรับฟงทุกฝาย” (เนนเหตุรุนแรงและขอเสนอ 5 ขอ)  

(กิตติ สิงหาปด อางภราดร, 27  พฤษภาคม 2556) 
 

4. เสียงจากชนกลุมนอย/ เสียงคนที่แตกตาง 
 วาทกรรมนี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นในภายหลังจากเหตุการณยิงถลม 6 ศพ รานน้ําชาในจังหวัดปตตานี ซึ่งเปน
ชุมชนของคนพุทธ โดยเริ่มมีปฏิกิริยาและการเคลื่อนจากกลุมคนพุทธในจังหวัดยะลาที่เรียกตัวเองวา “กลุมชาวไทย
พุทธกลุมนอย” จากชุมชนคูหามุข อ.เมือง จ.ยะลา เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแจกใบปลิวและแถลงการณไมเอาความ
รุนแรงนัยหนึ่งถือวาวาทกรรมนี้เปนวาทกรรมแรกๆ ของกลุมคนไทยพุทธ ซึ่งถือเปนชนกลุมนอยของพ้ืนที่กลาออกมา
เรียกรองตอสาธารณะ นอกจากนี้ยังพบวาทกรรมนี้จากขอเสนอในปายผาภาษามลายูที่พบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่
มีขอเรียกรองของคนในพ้ืนที่ฝายที่เปนคนมลายูปาตานีดวยเชนกัน 
  

“การพูดคุยตอไป ตองฟงเสียงคนพ้ืนที่ทั้ง พุทธ คริสต  อิสลาม”  

(รักชาติ สุวรรณ, ชุมชนคูหามุข,  26 พฤษภาคม 2556) 
 

 “ปลดปลอยปาตานีคือ สิทธิเรื่องอัตลักษณ ภาษา ประวัติศาสตรและอ่ืนๆ”  

(พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร โดย ฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556 

 
5. สิทธิของชาวปาตานี/ สถานะของนักตอสู 

 จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็น “สิทธิของชาวปาตานี/ สถานะของนักตอสู” ไดเริ่ม
ปรากฏมาตั้งแตขาวการขึ้นปายผาภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ตั้งคําถามตอการมีสิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมของตนเอง จนกระทั่งมีแถลงการณจากผูนําของบีอารเอ็นผานยูทูบ ที่ระบุลงไปชัดเจนในถอยคําท่ีพูดถึงสิทธิของ
ผูที่เรียกตัวเองวาชาวปาตานีวาจะมีสิทธิอันชอบธรรมใดบาง รวมถึงสถานภาพของผูตอตานรัฐไทยมาอยางยาวนานจะ
เปนเชนไรในอนาคตจากการดําเนินการพูดคุยสันติภาพ 
 
 “เดินหนาเจรจากับรัฐบาลไทย 13 มิ.ย. นี้ (กิตติ สิงหาปด, 29  พฤษภาคม 2556) 
 

 “ปลดปลอยปาตานีคือ สิทธิเรื่องอัตลักษณ ภาษา ประวัติศาสตรและอ่ืนๆ” 

(พล.ท.ภราดร โดย ฐปณีย เอียดศรีไชย, 1 พฤษภาคม 2556) 
 

“อับดุลการิม ใหนิยามสันติภาพ ตามทัศนะของชาวปาตานีคือสันติภาพที่วางอยูบนพ้ืนฐานของความจริง” 

(อับดุลการิม คอลิด อางโดยกิตติ, 29  พฤษภาคม 2556) 
 

“แตกตางจากของรัฐบาลไทยที่ใชคําวา นักลาอาณานิคมสยาม” 

 (อับดุลการิม คอลิด อางโดยกิตติ, 29  พฤษภาคม 2556) 
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“ทําใหเหตุรุนแรง เชน เหจตุการณยิงประประชาชน 6 ศพ ที่ปตตานี เมื่อ 1 พ.ค.และมีใบปลิวปลอมเกิดขึ้น 
เชนเดียวกับมัสยิดไอปาแย” (อับดุลการิม คอลิด อางโดยกิตติ, 29  พฤษภาคม 2556) 

 

“เตือนนักลาอาณานิคมสยามหามกอเหตุรุนแรงตอประชาชนปาตานี โตะอิหมาม ครู โตะครู ผูใหญบาน 
กํานัน อุสตาซ อบต.” (อับดุลการิม คอลิด อางโดยกิตติ, 29  พฤษภาคม 2556) 
 

6. วาระของประเทศไมใชการไถบาป 
 วาทกรรมนี้เปนวาทกรรมที่มีความตอเนื่องจากมาจากมีนาคม ที่มีกระแสการวิพากษวิจารณการริเริ่มพูดคุย
สันติภาพวา เปนการริเริ่มมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคฝายคานโดยพรรคประชาธิปตย
มักโจมตีในประเด็นนี้เสมอมา วาการพูดคุยในครั้งนี้เปน ใบสั่งมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ แตในขณะที่วาทกรรมนี้ กลับได
ถูกตอบโตออกมาจากฝายของบีอารเอ็นเอง โดยใหมุมมองของกระบวนการการสันติภาพวาตองเปนวาระของประเทศ 
ไมใชเพื่อลางบาปใหใครคนใดคนหนึ่ง 
 

“บีอารเอ็น ย้ําชัดขอเสนอ 5 ขอ ที่มีขึ้นเมื่อ 29 เม.ย. โดยการเจรจาสันติภาพตองเปนวาระของประเทศ ไมใช
เพ่ือลางบาปใหใครคนใดคนหนึ่ง” (อับดุลการิม คอลิด อางโดยกิตติ, 29  พฤษภาคม 2556) 

 

7. BRN จะแยกดินแดนหรือไม 
 วาทกรรมที่เกี่ยวของกับ “แบงแยกดินแดน” ยังมีปรากฏอยูบางในชวงเดือนพฤษภาคม อันมีผลมาจากการ
แถลงผานยูทูบของตัวแทนจากบีอารเอ็น ซึ่งมีเนื้อความกลาวถึง “นักลาอาณานิคมสยาม” เปนไปไดวาประเด็น
ดังกลาวไดกระตุนใหสื่อมวลชนตองย้ําในประเด็นที่วาการดําเนินการพูดคุยดังกลาวจะเปนเงื่อนไขท่ีจะทําใหบีอารเอ็น
สามารถที่จะพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตนเองตองการคือ “เอกราช” ไดหรือไม 
 

“เปนไปไมไดที่ BRN จะบรรลุตามเปาหมายในการประกาศเอกราชใหชาติมลายูหรือตั้งรัฐอิสระ เพื่อ
ปลดปลอยปตตานี ตามที่กังวล (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร โดยฐปณีย, 1 พฤษภาคม 2556) 

 
มิถุนายน 

มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยในประเด็นการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในกระบวนการ
สันติภาพ การตื่นตัวและเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตทีเ่สนอโรดแมพตอคูขัดแยงทั้งสอง
ฝายและการพุดคุยที่กัวลาลัมเปอร ปรากฏผลอยางไร 
 
ประเด็นของการรายงานขาว: 

1) รับฟงความเห็นผูนําศาสนา 2) โรดแมพภาคประชาสังคม 3) เตรียมประเด็นลดเหตุรายวัน 4) การพูดคุย
ที่กัวลาลัมเปอร 5) ผลการหารือ 6) ปญหาจากขอเสนอบีอารเอ็น 
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ประเด็นถกเถียง 
 สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในพฤษภาคม 2556  คือ ขอเสนอ 5  ขอ จากบีอารเอ็นเปนอยางไร 
มีความหมายอยางไรและขอเสนอลดความรุนแรงในเดือนรอมฎอนจะเปนไปไดหรือไม 
 
วาทกรรม 
 วาทกรรมที่ปรากฏในการรายงานขาวเดือนมิถุนายน 2556 พบวามีวาทกรรมปรากฏอยูในขาวดังตอไปนี้ 
  

1. มือที่สาม / ตางประเทศแทรกแซง 
  วาทกรรมมือที่สามและใหระวังตางประเทศแทรกแซง ปรากฏในชวงตนเดือนมิถุนายน แตมีความหมาย
เปลี่ยนไปในทางบวก จากเดิมที่เปนทาทีคอนขางระแวงสงสัย จากบรรดานักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป แตเมื่อเปลี่ยนแหลงขาวก็พบวาทําใหมุมมองดังกลาวเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเสียงจากผูนําศาสนาก็พบวา
มีทาทีที่รับไดกับขอเสนอของบีอารเอ็นที่สามารถยอมรับใหมาเลเซียและ OIC ยกระดับมาเปนตัวกลางในพูดคุย 

 

“รับไดในกรณีท่ีมาเลเซียเปนตัวกลาง” (ผูนําศาสนา, 9 มิถุนายน 2556) 
 

“สวนการใหอาเซียนและโอไอซี มาสังเกตการณอยากรูวามีเบื้องหลังหรือไม”  

(ผูนําศาสนา, 9 มิถุนายน 2556)  

 
2. สถานภาพของนักตอสู 

  เปนวาทกรรมที่ปรากฏมาจากการนําเสนอของบีอารเอ็น ถึงนิยามของตนเองในฐานะที่เปนนักสูเพ่ือการ 
“ปลดปลอย” ไมใชเพื่อ “แบงแยกดินแดน” จึงมีขอโตแยงตอกรณีดังกลาววาความหมายที่บีอารเอ็นนิยามตัวเองจะ
เปนที่ยอมรับของสังคมไดหรือไม 

 
“หากยอมรับวาบีอารเอ็นคือผูปลดปลอย ไมใชผูแบงแยกดินแดนพ้ืนทีน่ี้จะเปนอยางไร”  

(ผูนําศาสนา, 9 มิถุนายน 2556) 
 
3. การพูดคุยภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ 

  วาทกรรมที่ถูกใชในการแสดงความชอบธรรมในการริเริ่มพุดคุยยังคงถูกย้ําอยูเสมอจากผูนําในการดําเนินการ
เจรจาในครั้งนี้คือ เลขาธิการ สมช.และเลขาธิการ ศอ.บต. วาการดําเนินการพูดคุยนี้ยังคงเปนไปอยางถูกตองตามหลัก
ของกฎหมาย 
 

“ขอเสนอ 5 ขอเปนไปตาม รธน.ของไทย” (เลขาธิการ ศอ.บต., 9 มิถุนายน 2556) 
 
“ยังยืนยันวาพูดคุยอยูภายใตกรอบรัฐธรรมนูญไทย” (เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
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4. เห็นพองในการยุติความรุนแรงในเดือนอันประเสริฐ 

  วาทกรรมนี้เปนภาพสะทอนความคืบหนาของการดําเนินการพูดคุย ในรอบที่ 3 วาดวยเรื่องขอตกลงรวมกันที่
ลดความรุนแรงในชวงเดือนถือศีลอดของมุสลิม ซึ่งมีน้ําเสียงที่ไดรับฉันทามติจากทุกฝายทั้งฝายการเมือง ฝาย
การทหารและผูนําศาสนา 
 

“ขอรองใหถูกฝาย อยากใหเดือนรอมฎอนเปนเดือนที่ศักดิส์ิทธิ์”  

(อับดุลเราะมาน อับดุลสมัต, ประธานสมาพันธคณะกรรมการอิสลาม จชต., 9 มิถุนายน 2556) 
 

“ใชโอกาสเดือนประเสริฐนี้สรางเรื่องดีๆ” (เลขาธิการ ศอ.บต., 9 มิถุนายน 2556) 
  
“เสนอยุติเดือนรอมฎอนเหมือนสมัยสงคราม อิรัก อิหราน” (ผูประกาศ, 10 มิถุนายน 2556)  

 

“แถลงการณรวมทั้งสองฝายเห็นชอบลดเหตุการณรุนแรงในเดือนอันประเสริฐ”  

(เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

“การลดเหตุเห็นพองกันวาจะลดพรอมกันในเดือนรอมฎอน”  

(เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

“การรับปากการลดเหตุเปนเรื่องที่ดี” (ผบ.ทบ., 14 มิถุนายน 2556) 
 

“จนท.ไมไดเปนผูเริ่มกอความรุนแรง ยกเวนการโจมตีและปองกันประชาชน” (ผบ.ทบ., 14 มิถุนายน 2556) 
 

“มทภ.4 จะยินดีมากหาก BRN ลดความรุนแรงไดจริง” (โฆษก กอ.ร.มน., 14 มิถุนายน 2556) 
 
5. ฟงเสียงจากทุกฝาย 
จากการวิจัยพบวา วาทกรรม นี้เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มมีขาวความเคลื่อนของภาคประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนเพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยมีขอเสนอไปถึงทั้งสองฝายในปารตี้ A ปารตี้ B และ ปารตี้ C 
รวมถึงสื่อมวลชนอีกดวย ใหรับฟงขอเสนอจากคนทุกกลุม 

 
“ยอมรับการทํางานรวมกับ BRN” (ศรีสมภพ, 10 มิถุนายน 2556) 
 

“หลักๆ คือตองการสันติภาพแตแตกตางกันในการรับรูขอมูล” (เลขาธิการ ศอ.บต., 10 มิถุนายน 2556) 
 

“ครั้งแรกท่ีประชาสังคมมีขอเสนอตอ บีอารเอ็นและรัฐไทย” 
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(แวรอมลี แวบูละ ภาคประชาสังคม, 10 มิถุนายน  2556) 
 

“ควรฟงเสียงทุกฝาย” (มนตรี อุดมพงษ, 12 มิถุนายน 2556) 
 

“ทั้ง 5 ขอไดรับการยอมรับเกิน 50 เปอรเซ็นตของผูที่ตอบกลับมา” (โพลชายแดนใต, 12 มิถุนายน 2556) 
 

“ขอที่ยอมรับนอยที่สุดคือการปลอยนักโทษการเมือง” ขอนี้มีคะแนน 5 กวาๆ ในขณะที่ขออ่ืน 6”  

(โพลชายแดนใต, 12 มิถุนายน 2556) 

  

“ขอที่ยอมรับสูงคือการใหมาเลเซียเปนตัวกลาง” (โพลชายแดนใต, 12 มิถุนายน 2556) 

 
6. ประคับประคองสันติภาพ 

  วาทกรรมนี้เริ่มปรากฏเมื่อพบวาภายหลังจากท่ีเหตุความรุนแรงเพ่ิมขึ้นรวมถึงมีขอเสนอจากบีอารเอ็นผานยู
ทูบทําใหหลายฝายเริ่มที่จะวิตกกังวลวา กระบวนการสันติภาพอาจจะไมสามารถดําเนินการตอไปได 

 
“ขอรองใหถูกฝาย อยากใหเดือนรอมฎอนเปนเดือนที่ศักสิทธิ์”  

(อับดุลเราะมาน อับดุลสมัต, ประธานสมาพันธคณะกรรมการอิสลาม จชต., 9 มิถุนายน 2556) 
 

 ตองเปดพ้ืนที่เพ่ือสรางสันติภาพทุกระบบ” (ศรีสมภพ, 10 มิถุนายน 2556) 
  

“ตองมีองคความรูใหความสําคัญตอการสรางสันติภาพ” (ศรีสมภพ, 10 มิถุนายน 2556) 
  

“อยากเห็นมาตรการลดความรุนแรงรวมกัน” (ศรีสมภพ, 10 มิถุนายน 2556) 
 

 “ขอใหปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ” (โฆษก กอ.รมน., 12 มิถุนายน 2556) 
 

 “เสนอโรดแมพตอทั้งสองฝายใหไวใจภายใน 1 ปและดําเนินการเจรจาภายใน 3 ป  

(ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ, 13 มิถุนายน 2556) 
 

7. BRN ไมเปนที่นาไววางใจ/ ขอเรียกรอง 5 ขอ 
  วาทกรรมนี้เปนวาทกรรมที่ไมเห็นดวยกับการเสนอของบีอารเอ็นผานยูทูบ โดยวิพากษวิจารณวาบีอารเอ็น
แกลงนําขอเสนอที่รัฐไทยไมอาจรับได ซึ่งเปนสัญญาณวาการดําเนินการพุดคุยอาจยุติลงในไมชา 

 
“บีอารเอ็น รูทั้งรูเปนไปไมได แตยังเสนอใหเปนไปไมได” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 
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“ในที่สุดฝายไทยก็จะรามือไปเอง” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

 
8. ตองกําหนดทาทีในการเจรจาใหม 

  เปนความตอเนื่องมาจาก วาทกรรม BRN ไมเปนที่นาไววางใจ/ ขอเรียกรอง 5 ขอ โดยมีความพยายาม
ตีความขอเสนอดังกลาวอยางหลากหลาย ซึ่งฝายที่ดําเนินการพูดคุยไมไดมองวาเปนปญหามากนัก ยังคงสามารถที่จะ
ประคับประคองการพูดคุยใหดําเนินตอไปไดอีก ในขณะที่นักวิชาการดานความมั่นคงมองวาสมควรที่จะตองกําหนด
ทาทีในการพูดคุยกับ บีอารเอ็นเสียใหม 
 

“BRN ตองการรัฐอิสระหรือตองการปกครองสูงสุดแบบใด”  (ผูประกาศ, 10 มิถุนายน 2556) 
 
“BRN ตองมีโรดแมพสันติภาพเสนอเปาหมายสูงสุดใหชัดเจน” 

(แวรอมลี แวบูละ ภาคประชาสังคม, 10 มิถุนายน 2556) 
 

“บีอารเอ็น จะสงคําอธิบายโดยละเอียดจากขอเสนอ 5 ขอ” (เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

“ทุกวันนี้สามารถยืนยันวา เขาสามารถสื่อสารกับฝายปฏิบัติการจะเปนสะพานเชื่อมกับขบวนการอ่ืนๆ ดวย” 

(เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

“เรามีพัฒนาการจากการสืบสภาพจาก 5 ขอนี้” (เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

“ขอเรียกรอง 5 ขอนี้ภาษายังไมเกิดความชัดเจน” (เลขาธิการ สมช., 13 มิถุนายน 2556) 
 

ทาทีของ BRN ที่ดูเหมือนเปนการลมโตะเจรจาเปนเพียงแคสมมติฐานเทานั้น คงตองพูดคุยกันกอนเหตุใดจึง
เสนอออกมาทางยูทูบ” (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร, 26 มิถุนายน 2556) 

 

“รับไมไดในกรณีท่ีปลอยตัวผูตองขัง” (ผูนําศาสนา, 9 มิถุนายน 2556)  

 

“ขอเสนอของบีอารเอ็น ตองชัดเจนวาไมนําไปสูการแบงแยกดินแดน” (อับดุลเราะมาน, 14 มิถุนายน 2556) 
 

 “เมื่อ BRN มีพฤติกรรมเชนนี้ ทําไดแคการเจรจายังไมทิ้งแตควรใหชะลอไปกอน”  

(สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

  

“การใหถอนทหารออกจากพ้ืนที่เปนการสรางความไวใจไมได เพราะพฤติกรรมของบีอารเอ็น ตลอด 9 ปที่
ผานมาและหลังลงนาม บีอารเอ็นไมไดลดความความรุนแรงตอพลเรือนลงเลย”  
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(สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

  

“การเสนอใหนายกลงนามคือการยกระดับการยอมรับสถานะขบวนการใหมีสถานะเทากับรัฐ”  

(สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

  

“ทั้งท่ีรัฐไทยพยายามมองคนเหลานี้วาคือคนไทย แตมีความคิดเห็นแตกตางกัน”  

(มนตรี อุดมพงษ อาง สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

 

“คนในพ้ืนที่อยากมีสวนรวมของการเมืองมากขึ้น มี 6 ตัวแบบแตไมถึงการแยกประเทศเปนอิสระ … แตที่บ
อารเอ็นพูดคือแยกประเทศเปนอิสระ” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

  

“ลดสถานการณ พื้นท่ีสูรบมาสูพ้ืนที่การใชกฎหมาย” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

  

“สัญญาชวงเดือนรอมฎอนไมมีอะไรเปนรูปธรรมเลย” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 

 

“ควรกําหนดทาทีการเจรจาใหมอีกครั้ง” (สุณัย ผาสุข, 26 มิถุนายน 2556) 
 
สรุปวาทกรรมที่พบในรายการขาวสามมิติ   

จากการศึกษาวาทกรรมที่พบในรายการขาวสามมิติ สถานีโทรทัศนสีชอง 3 พบวาวาทกรรมเปนชุดทาง
ความคิดที่สื่อสารผานภาษาโดยพบวามีวาทกรรมดังตอไปนี้ วาทกรรมแนวทางสันติวิธี ถูกนําเสนอมาตลอดชวงเดือน
มีนาคม – เดือนพฤษภาคม วาทกรรมการพูดคุยภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ ถูกอางมาโดยตลอดตั้งแตเดือนมีนาคม 
ขาดหายไปชวงเดือนเมษายนและมีมาอยางตอเนื่องในเดือนพฤษภาคมถึง มิถุนายน วาทกรรม ถือผลประโยชนของ
ชาติเปนหลัก ถูกใชมาอยางตอเนื่องในชวงตนการการดําเนินการพูดคุยซึ่งพบในเดือนมีนาคมและเมษายนและวาท
กรรมความรุนแรงไมลดลง พบวาถูกกลาวถึงเปนอยางมากในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 1) 

ขอสังเกตท่ีสําคัญในวาทกรรมนี้ แมในบางเดือนที่ไมไดพูดถึงวาทกรรมนี้แตอยางใดแตรูปแบบของการ
รายงานขาววาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ เนื้อหาขาวจะถูกประกบดวยขาวความรุนแรงอยูดวยเสมอ ซึ่งสามารถ
สะทอนความหมายของประเด็นความรุนแรงที่ไมลดลง 
 
ลักษณะของการรายงานขาว 

ลักษณะของการรายงานขาวกระบวนการสันติภาพของรายการขาวสามมิติพบวา มีการเกาะติดการรายงาน
ขาวในประเด็นดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ประเด็นมีความหลากหลาย ใชแหลงขาวหลายประเภทโดยใหความสําคัญกับ
แหลงขาวที่เปนภาคประชาสังคม นักวิชาการ คอนขางมาก มีการมองประเด็นใหมๆ ที่นาสนใจหรือสรางความชัดเจน
มากขึ้นเชน วาทกรรมปญหาหลักคือแบงแยกดินแดน เปนวาทกรรมที่สามารถโตแยงสาเหตุของปญหาการกอความ



78 

 
ไมสงบในจังหวัดชายแดนที่เคยมีประเด็นปญหาแทรกซอนอ่ืนๆ ใหหมดไป  

ทาทีของการรายงานรายงานขาวคอนขางที่จะเห็นดวยตอกระบวนการสันติภาพซึ่งเปนแนวทางสันติวิธี  
 
กมุภาพันธ ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน 
ไมป่รากฏการตดิตาม
ขา่วในประเด็นนี 

-แนวทางสันตวิธิ ี
 
 

-แนวทางสันตวิธิ/ีมาถกู 
ทางแลว้ 
 

-แนวทางสันตวิธิ ี
 
 

 
 

- -การพดูคยุภายใตก้รอบ
รัฐธรรมนูญ  /  ไมม่ี
แบง่แยกดนิแดน/  
ยกระดับของปัญหา 
 

 -เจรจาตามกรอบ
รัฐธรรมนูญ 
 

-การพดูคยุภายใตก้รอบ
รัฐธรรมนูญ 
 

- -ไมถ่อืฝักฝ่ายใด/  ถอื
ผลประโยชนข์องชาติ
เป็นหลัก 

-ผลประโยชนข์องชาต ิ
 

  

-     
  -ความรนุแรงไมล่ดลง -ความรนุแรงไมล่ดลง  

- -การพดูคยุ  vs เจรจา -การเมอืงมาเลเซยี 
 

-ไมอ่อ่นขอ้ใหผู้ก้อ่ความ
ไมส่งบ 
 

-ยตุคิวามรนุแรงในเดอืน
อันประเสรฐิ 
 

- -จะเสยีดนิแดนหรอืไม ่
 

-ลม้โตะ๊เจรจา -เสยีงจากชนกลุม่นอ้ย/
เสยีงคนทแีตกตา่ง 
 

-มอืทสีาม/  ตปท.จะ
แทรกแซง 
 

- -มาเลเซยีไมน่่าไวว้างใจ  -สทิธขิองชาวปาตาน/ี
สถานะของนักตอ่สู ้
 

-สถานภาพของนักตอ่สู ้

- -ผูเ้ห็นตา่งเขา้มารว่ม
พดูคยุ/  ร่วมสรา้งสันติ
สขุ 
 

 -วาระของประเทศไมใ่ช่
การไถบ่าป 

-ฟังเสยีงจากทกุฝ่าย 
 

- -เอกภาพของการทํางาน 
 

  -ประคับประคอง
สันตภิาพ 
 

- -ตัวจรงิหรอืไม/่  คุยถกู
กลุม่หรอืไม ่

  -บอีารเ์อ็นไมเ่ป็นทน่ีา
ไวว้างใจ/  ขอ้เรยีกรอ้ง  5  
ขอ้ 

- -ยตุกิารฆา่ 
 

  -ตอ้งกําหนดทา่ทกีาร
เจรจาใหม ่
 

 ปัญหาหลักคอืแบง่แยก
ดนิแดน 

   

ตารางที่ 1 แสดงวาทกรรมที่ปรากฏในการรายงานขาวของรายการขาวสามมติิ สถานีโทรทัศนสีชอง 3 

 
 
7.2 วาทกรรมที่พบในรายการที่นี่ไทยพีบีเอส  สถานีโทรทัศนสาธารณะ TPBS 

ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหวาทกรรมที่ปรากฏในรายงาน รายการที่นี่ไทยพีบีเอส  สถานีโทรทัศน
สาธารณะ TPBS ออกอากาศทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 21.35 – 22.30 น.โดยในสวนนี้มุงเนนไปที่คําอธิบายการ
ประกอบสรางความหมายและการถกเถียงในประเด็นที่ตอเนื่องสัมพันธกับกระบวนการสันติภาพ มากกวาที่อธิบายผล
ในเชิงปริมาณ โดยจะทําการแสดงใหเห็นเปนรายเดือน ผานหนวยถอยคําและประโยคของขอมูลขาวสารที่ไดถูก
รายงานผานรายการดังกลาว 

 



79 

 
กุมภาพันธ 
 รายการที่นี่ไทยพีบีเอส  สถานีโทรทัศนสาธารณะ TPBS เกาะติดประเด็นขาวภาคใตมาอยางยาวนาน โดยมี
การรายงานขาวในลักษณะของขาวมั่นคง แตก็พบวาไทยพีบีเอส เหมือนจะเริ่มรับรูขาวการเตรียมการพูดคุยสันติภาพ
มากอนตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ จึงพบวาเริ่มมีการรายงานขาวการเตรียมการนี้อยูหลายชิ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ
เปนตนมา 
 

ประเด็นการรายงานขาวตลอดเดือนมีนาคม 
1) สมช.เล็งฟนแนวทางสันติดับไฟใต 2) กองทัพสนับสนุนแนวทางรัฐบาลแกปญหาภาคใต 3) 

นักวิชาการภาคใต หวงอุปสรรคกระบวนการสันติภาพ 4) บทบาทมาเลเซียตอการพูดคุยสันติภาพ5) 

ไทย-มาเลเซีย หารือเรื่องภาคใต 6) กรอบความรวมมือความม่ันคง ไทย-มาเลเซีย 7) มาเลเซีย
ยอมรับบทบาทประสานงาน  8) กาวแรกสูกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ไทย-บีอารเอ็น 

 
ประเด็นถกเถียง 

สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในมีนาคม 2556  พบวา สวนใหญเปนประเด็น สนับสนุนการเจรจา
สันติภาพและบทบาทของมาเลเซียมีความเหมาะสมตอการทําหนาที่ “คนกลาง” ในการดําเนินการพูดคุยหรือไม 
 
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้ 

1. การแกปญหาดวยแนวทางสันติ 
   วาทกรรมที่ปรากฏพบวา มีความพยายามในการอธิบายความสําคัญของการแกปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวยแนวทางสันติวิธีวาเปนแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณและเนนการดึงความ
รวมมือจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและเริ่มปรากฏคียเวิรดสําคัญในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือ “บีอารเอ็น” 
ซึ่งถือไดวากลุมนี้เปนกลุมหลักท่ีกอเหตุในพ้ืนที่ภาคใตมาตั้งแตป 2547 ทั้งยังเปนกลุมที่ไมยอมเขารวมการพูดคุยมา
กอนเลย 

 
“ย้ําจะแกปญหาดวยสันติ เชิญอดีต ส.ส.กลุมวาดะห รวมเปนทีมทีปรึกษาในการแกปญหา”  
(ร.ต.อ.เฉลิม, รองนายกฯ,  18 กพ.) 

 

“การพูดคุยเพ่ือสันติภาพ คือการใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา โดยมีการเตรียมการจากท้ังภาค
ประชาสังคมและนักวิชาการมีการจัดสัมมนาหารือกันตั้งแตปลายป 2555” (เสริมสุข, TPBS, 18 กพ.) 

 

“ทัง้หมดเปนปญหาทางเมือง ไมใชปญหาทางการทหารอยางเดียว” (ชัยวัฒน สถาอานันท, 18 กพ.) 
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“ใชทหารนําไมได ดังนั้นจะตองใชยุทธศาสตรทางการเมืองมาใช แมวาจะเห็นความสําเร็จจากทางทหารอยา
เอามาบดบังเปาหมายใหญ” (ชัยวัฒน สถาอานันท, 18 กพ.)  

 

“เมื่อใชความรุนแรงแลวมีคนตายในฝงผูกอการ ก็จะกลายเปนประวัติศาสตรทางการตอสูของคนในจังหวัด
ชายแดนใต” (ชัยวัฒน สถาอานันท, 18 กพ.) 

 
2. มาเลเซียรูปญหาดี/ ไวใจไมได 

   จากการวิจัยพบวา วาทกรรมสําคัญที่ปรากฏควบคูกับเรื่องการดําเนินการการพูดคุยสันติภาพก็คือ
วาทกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทของประเทศมาเลเซียประเทศเพ่ือนบานที่มีพรมแดนติดกับภาคใตของไทย โดยพบวามี
วาทกรรมที่ใหความหมายตอทาทีของมาเลเซียวา เปนประเทศที่รูปญหาของความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตดี 
แตในขณะเดียวกันก็เหมือนกับไมคอยที่จะจริงใจตอการที่จะชวยไทยแกปญหา ซึ่งเปนบทบาทท่ีดูไมนาไววางใจและมี
ผลประโยชนทับซอน นอกจากนี้จะมีการสรุปดวยจากสื่อมวลชนวาเปนไปไมไดที่มาเลเซียจะไมมีการรูเห็นการ
เคลื่อนไหวของบีอารเอ็นในมาเลเซีย ซึ่งเทากับวาโกหกไทยมาโดยตลอด 

 
  “หากทางมาเลยใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยจะสงผลอยางมากตอกลุมบีอารเอ็น”  

(มุกตตา, สมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส-อดีตกองกําลัง บีอารเอ็น, 21 ก.พ.) 
 

“รัฐบาลมาเลเซียตองรูวาผูที่หลบหนีเขาไปฝงมาเลเซียอยูตรงไหนบาง”  
(มุกตตา, สมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส-อดีตกองกําลัง บีอารเอ็น, 21 ก.พ.) 

 

“จะตองมีบุคคลที่สาม วาใครจะเปนผูประสานในการที่จะจัดตั้งโตะเจรจาสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต” (มันโซร สาและ, รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต, 22 ก.พ.) 

 

 “หากฝายขบวนการตองการคนกลาง แตอยูที่วาจะใหอยูในตําแหนงฐานะอะไร”  
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 22 ก.พ.) 

  

“ในกรณีของฟลิปปนส ที่เขาสามารถทําไดเพราะวาอยูหาง แตในกรณีภาคใตของไทยนี่มันอยูติดกัน” 

 (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 25 ก.พ.) 
 
 “มาเลเซีย โกหกไทยมาตลอด” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 28 ก.พ.) 
 

“ที่บอกวาไมเคยรูวาขบวนการบีอารเอ็นมีใครนําและการที่มาเคลื่อนไหวในไทยแลวกลับไปหลบซอนใน
มาเลเซีย” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 28 ก.พ.) 
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“การที่สามารถประสานแกนนําระดับสูงมารวมพูดคุย จึงคิดวาทางมาเลเซียจะตองมีเบื้องหลังและสาย
สัมพันธกับกลุมนี้”  (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 28 ก.พ.) 
 

3. เอกภาพของฝายการเมืองและการทหาร 
   ภายหลังจากการที่มีขาวลวงหนาวาจะมีการพูดคุยสันติภาพ พบวา มีวาทกรรมที่พยายามพูดถึงความ
เปนไปไดของการดําเนินการกระบวนการสันติภาพที่พยายามเนนไปถึงเงื่อนของความสําเร็จในการดําเนินการครั้งนี้ก็
คือประเด็น  “เอกภาพของฝายการเมืองและการทหาร” จะตองดําเนินไปควบคูกัน  

 

“ฝายความมั่นคงของรัฐ ฝายทหารจะตองยอมรับและมีสวนในกระบวนการนี้ดวย เพราะผูที่ถือปนรบกันอยู
ตอนนี้คือทหาร สวนรัฐบาลเปนระดับนโยบายที่สั่งการมา” (ผศ.ศรีสมภพ, 21 ก.พ.) 

 
4. การพูดคุยภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ ตองไมมีการแบงแยกดินแดน 

   วาทกรรมที่ปรากฏบอยครั้งหลังจากการพูดคุยสันติภาพไปแลว พบวามีการเนนย้ําตอประเด็นที่วา 
“การพูดคุยภายใตกรอบรัฐธรรมนูญและจะตองไมมีการแบงแยกดินแดน” เกิดขึ้นตามมาในอนาคตนัยหนึ่งคือการ
สรางความชอบธรรมของการพูดคุยสันติภาพใหเกิดขึ้นกับฝายริเริ่มและดําเนินการ ในขณะที่บางฝายที่ไมเห็นดวยกับ
กระบวนการดังกลาวก็พยายามที่จะย้ําขอกังวลเหลานี้คือประเด็นของการ “แบงแยกดินแดน” 
 

 “เจตนารมณที่ใหเห็นพองตองกัน” (พล.โท.ภราดร, เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ, 28 ก.พ.) 
 

“เราตองการกระบวนการแกไขปญหาโดยการเปดพ้ืนที่พูดคุยสันติภาพโดยอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ
ไทย”  (พล.โท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ, 28 ก.พ.) 

 
 “การแบงแยกดินแดนนั้นไมยอมเด็ดขาด ไมใชขอที่จะมาคุยกันตอนนี้”   

(พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต, รมว.กลาโหม,  21 กพ.) 
 
 “ใจความตอนหนึ่งของการลงนามในครั้งนี้คือ จะตองอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทย”  

(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 28 ก.พ.) 
 

“ตีความไดวา รัฐธรรมนูญไทยเปนรัฐเดี่ยวซึ่งจะแยกตั้งรัฐอิสระไมได”  
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 28 ก.พ.) 

 
มีนาคม 

 มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยในประเด็นอุปสรรคในการพูดคุยสันติภาพ บทเรียนความขัดแยงจาก
ตางประเทศ เหตุการณความรุนแรงในระหวางการพูดคุยสันติภาพ มติสภาประชาสังคมชายแดนใตและกาวถัดไป หลัง
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พูดคุยสันติภาพรอบแรก 

 

ประเด็นการรายงานขาวตลอดเดือนมีนาคม 
 มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยในประเด็นดังตอไปนี้ 1) อุปสรรคการพูดคุยสันติภาพ, บทเรียนแกปญหา
ความขัดแยงในตุรกี 2) วางระเบิดรานทอง-เผายางรถ 48 จุด จ.ยะลา, ไมมีชื่อขาว, เตรียมพรอมพูดคุยสันติภาพ, 

บทเรียนแกปญหาความขัดแยงในตุรกี 3) ตรวจเขมรถเขา-ออกหาดใญ จ.สงขลา, นักวิชาการมาเลเซียกับสันติภาพ
ชายแดนใต, ทัศนคตินศ.ไทยในตุรกีกับความรุนแรงในชายแดนใต 4) เจรจาบีอารเอ็น, เดินหนาเจรจาสันติภาพ, ไมมี
ชื่อขาว (เปนประเด็นโอกาสทางการศึกษารับทุนของเยาวชนในพื้นท่ี) 5) ผบ.ทบ.สั่งรบัมือคารบอม, กองทัพกับการ
เจรจา, ความเปนธรรมและเทาเทียม โจทยหลักแกปญหาชายแดนใต 6) นายกฯ พบผูสื่อขาวตางชาติ 7) ประเมิน
ความเคลื่อนไหว พ.ต.ท.ทักษิณ 8) รางแกไขสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน 9) ความรวมมือปราบปรามการคามนุษย 
10) รายละเอียดแผนการพูดคุยสันติภาพ 11) มติสภาประชาสังคมชายแดนใต 12) เจรจาสันติภาพ 13) ถอดบทเรียน
จากอินโดฯ การพูดคุยฯของกลุม GAM กลุมอาเจะหเสรี, ความคาดหวังกับการพูดคุยสันติภาพ 14) เหตุไมสงบ
คูขนานพูดคุยสันติภาพ, พูดคุยสันติภาพวันแรกที่มาเลเซีย 15) เหตุไมสงบภาคใตหลังการพูดคุยนัดแรก, กาวถัดไป 
หลังพูดคุยสันติภาพรอบแรก 

 

ประเด็นถกเถียง 
  สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในมีนาคม 2556  พบวามีประเด็นเรื่อง บีอารเอ็น คุมกําลังไดจริง
หรือไม การพูดคุยสันติภาพนําไปสูการแยกดินแดนหรือไม บทบาทของมาเลเซียควรเปนคนกลางหรือไมและสนับสนุน
การพูดคุยสันติภาพมีแนวทางอยางไร     

 
วาทกรรม 

จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้ 
 
1. การพูดคุยภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ 
  จากการวิจัยพบวา วาทกรรมที่ยืนยันความชอบธรรมของการดําเนินการพูดคุยคุยสันติภาพ คือ วาท

กรรม “การพูดคุยภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ” เนื่องจากเปนการยืนยันวาการดําเนินการดังกลาวอยูภายใตกรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งมีหลักประกันขอกังวลของผูคนสวนใหญคือประเด็นการ “แบงแยกดินแดน” วาจะไมมีทางเกิดขึ้นได 
ขณะเดียวก็มีขอสังเกตบางประการวาการยอมรับการพุดคุยภายใตรัฐธรรมนูญของบีอารเอ็นนั่นอาจหมายถึงการ
ลมเลิกการแบงแยกดินแดน 
 

“การพูดคุยที่เปนไปตามกรอบรัฐธรรมนูญไทย” 

 (พล.โท.ภราดร พัฒนถาบุตร, เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ, 4 มี.ค.) 
 

“คําประกาศรวมกันที่ไดลงนาม ซึ่งยอมรับวาการพูดคุยฯ จะอยูในกรอบของ รธน.ไทย หมายความวา BRN
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ยกเลิกแนวคิดการแบงแยกดินแดนหรือตั้งรัฐอิสระปตตานี” (จันทรา มุสตาฟา, 6 มี.ค.) 

 

  “ยืนยันวาการเปดเจรจากับ BRN ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย” 

(ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง, รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง, 6 มี.ค.) 
 

“ไมยอมใหมีการแบงแยกดินแดนเกิดข้ึน” (ร.ต.อ.เฉลิม, รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง, 6 มี.ค.) 
 

“ม.190 หนึ่งเปนการเจรจากับคนไทยที่หลงผิดแลวไปอยูที่มาเลเซีย และ รัฐบาลมาเลเซียก็สนับสนุน อีกท้ัง
มาการลงนามของนายกมาเลเซีย จะไมใหเชื่อถือไดอยางไร”  
(ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง, รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง, 6 มี.ค.) 
 

2. ความจริงใจและความรวมมือระหวางกัน  
 จากการวิจัยพบวา วาทกรรมในชวงตนของการดําเนินการพูคุยสันติภาพ คือ วาทกรรมที่เรียกรองใหทุกฝาย
แสดงความจริงใจตอกันและใหความรวมมือใหกระบวนการสันติภาพดําเนินไปไดอยางลุลวงซึ่งเรียกรองทั้งจากฝง
รัฐบาลไทย มาเลเซียและบีอารเอ็น 

 
“เปนการหารือกับทุกกลุมที่เกี่ยวของกับการกอเหตุไมสงบในภาคใต รวมถึงกลุมพูโล ซึ่งประกาศกอนหนา
พรอมรวมมือการพูดคุย” (กฤต ไกรจิตติ, เอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร} 5 มี.ค.) 
 

“ความไววางใจ ระหวางสองฝายเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากเพ่ือทําใหการพูดคุยฯ เดินหนาได”  
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 7 มี.ค.) 

 

“โอกาสนั้นมีและไมมี ขึ้นอยูกับความจริงใจในการเจรจาตอรอง”   
(วันหะมัดนอร มะทา, ที่ปรึกษาความมันคงของรัฐบาล, 20 มี.ค.) 
 

“ขั้นตอนนี้ถือวาสําคัญมากเพราะเปนการพูดคุยอยางเปดอก รับฟงความเห็นที่แตกตางของฝายตรงกันขาม” 
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 28 ม.ค. 56) 

 

3. พูดคุย vs เจรจา 
 ลักษณะของวาทกรรมที่ปรากฏในชวงเวลาเริ่มแรกหลังจากลงนามพูดคุยสันติภาพไปแลวพบวา มีความ
พยายามที่จะอธิบายวา “การพูดคุย หรือการสานเสวนาสันติภาพ” (Dialogue) เปนเทคนิคและขั้นตอนเริ่มตนของ
กระบวนการสันติภาพ ทั้งยังมีความแตกตางจากการ “เจรจาสันติภาพหรือตอรองสันติภาพ” หลายประการใน
รายละเอียด โดยพยายามอธิบายถึงรายละเอียดวา การพูดคุยหรือสันติสนทนา ไมใชการเจรจา เพราะผลลัพธของการ
เจรจานําไปสูขอตกลง แตเปาหมายของสันติสนทนาคือการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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“เห็นดวยและสนับสนุนการพูดคุยฯ” (ซัมซูดิง, ประธานชมรมรานอาหารตมยําในมาเลเซีย, 4 มี.ค.) 
 

“การพูดคุยหรือสันติสนทนา ไมใชการเจรจา เพราะผลลัพธของการเจรจานําไปสูขอตกลง” 

 (วราวิทย ฉิมมณี อางบทสัมภาษณ ของ ศ.ชัยวัฒน สถาอานันท ในบางกอกโพสต 26 มี.ค. 56) 
 

“สันติสนทนาคือการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน เปนความไววางใจที่มีการบังคับ ประคับประคอง
บรรยากาศแหงสันติภาพดําเนินตอในระยะยาว” (วราวิทย ฉิมมณี อางบทสัมภาษณ ของ ศ.ชัยวัฒน สถา
อานันท ในบางกอกโพสต 26 มี.ค. 56) 

 

“ก็บอกวาพรอมที่จะคุยกับทุกกลุมที่มีศักยภาพในการที่จะกอเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต” (เลขาธิการ สมช., 28 มี.ค. 56) 

 

“การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง ความคับของใจ ลําบากใจและสิ่งที่ทางขบวนการหรือคนในพื้นที่รูสึกวาไดรับ
ความไมเปนธรรมจากการกระทําของ จนท.รัฐ” (เลขาธิการ สมช., 28 ม.ค. 56) 

 

“ขั้นตอนนี้ถือวาสําคัญมากเพราะเปนการพูดคุยอยางเปดอก รับฟงความเห็นที่แตกตางของฝายตรงกันขาม 
และทาง จนท.เองก็รับฟง” ศรีสมภพ, 28 ม.ค. 56) 
 

“ตางฝายตางรับขอเสนอและจะนําไปปรึกษากันตอในสภาของตนเอง” (เลขาธิการ สมช., 28 ม.ค. 56) 
 

“หากมีการพูดคุยกันสักรอบสองรอบก็จะมีความเขาใจที่ดีตอกัน” (จันทรา มุสตาฟา, 6 มี.ค.) 
 

4. ความรุนแรงยังไมลดลง 
จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่ปรากฏในชวงเดือนมีนาคม พยายามที่อธิบายปรากฏการณความรุนแรงที่ดู

เหมือนจะเกิดขึ้นทามกลางบรรยากาศของการพูดคุยสันติภาพ โดยพบวาพยายามที่จะอธิบายวาตลอด 1 เดือนที่ผาน
มาหลังจากการลงนาม เกิดความรุนในพ้ืนที่ไมต่ํากวา 100 ครั้ง โดยอธิบายวาไมใชเรื่องที่เหนือความคาดหมายเพราะ
อาจเปนการกระทําของกลุมท่ีไมเห็นดวยและอาจมีการแสดงเจตจํานงของบางกลุมท่ีตองการใหภาครัฐดึงเขาไปรวมใน
โตะเจรจาดวยนอกเหนือจากการพูดคุยกับบีอารเอ็นเพียงกลุมเดียวเทานั้น 
 

“การลดสถานการณเหตุรายในจังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนหัวเรื่องสําคัญของการพูดคุยสันติภาพ”  
(พล.โท.ภราดร พัฒนถาบุตร, เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ, 5 มี.ค.) 
 

“การขาวแจงวาหาดใหญอาจเปนพื้นที่ถัดไปที่กลุมผูกอความไมสงบจะเขาไปกอเหตุรุนแรง”  
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(ณัฐฐา โกมลวาทิน, 6 มี.ค.) 
 

 “การเจรจามันจึงเกดิขึ้นไมไดที่จะจบความขัดแยงในชั่วขามคืนจึงเปนกระบวนการที่มันตองใชเวลา” 

(ท่ีปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย 27 มี.ค.) 
 

“เมื่อเจรจาแลวตองถอนทหารนั้นไมใช เพราะ จนท.ก็ยังคงตองรักษาความสงบและยังคงอยูในพื้นที่ตอไป” 
 (สุณัย ผาสุก, ที่ปรึกษาฮิวแมนไรทวอช ประจําประเทศไทย 27 มี.ค.) 

 

“1 เดือนที่ผานมาหลังจากการลงนาม เกิดความรุนแรงในพ้ืนที่ไมต่ํากวา 100 ครั้งและมีผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอีก
ไมต่ําวา 30 คน” (ณัฎฐา โกมลวาทิน, 28 มี.ค.)  
 

5. ตัวจริงหรือไม 
  ขอถกเถียงที่ตอเนื่องจากวาทกรรมที่เหตุความรุนแรงไมไดลดลง จึงมีขอวิจารณตอบทบาทของ อุสตาซฮัสซัน 
ตอยิบ แกนนําบีอารเอ็นวา เปน “ตัวจริงหรือไม” โดยฝายที่สนับสนุนและเปนแหลงขาวดานความมั่นคงพยายามที่จะ
ยืนยันวา ฮัสซัน ตอยิบ เปนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากสภาขององคกรนําของ บีอารเอ็น (DPP) ในขณะที่พรรคฝาย
คานก็โจมตีวาฮัสซันไมไดเปนตัวจริงการดําเนินการพูดคุยอาจทําใหพลาดพลั้งจนเสียดินแดนใต ทั้งการที่บีอารเอ็นยอม
ที่จะพูดคุยภายใตรัฐธรรมนูญอาจไมใชตัวจริงเพราะบีอารเอ็นตองการแตการเรียกรองเอกราชของปาตานีเทานั้น 

 

“คาดวาจะมีกลุมตัวแทนจากพูโลรวมพูดคุยและมีความเปนไปไดที่ BRN อาจสงคนทีอยูเหนือกวานายฮัสซัน 
อยางอับดุลเลาะ แวมานอ, นายอดุล มุนี, หรือนายดอลอแม อูมา เขารวมการพูดคุยวันที่28 มี.ค.”  
(ศรีสมภพ   จิตรภิรมยศรี, 7 มี.ค.) 
 

“ยืนยันวานายฮัสซัน ตอยิบ เคยเปนผูนําทางการทหารของBRN ถือเปนตัวจริง” 

(บทสัมภาษณ Hope ,นามแฝง อดีตแกนนําBRN, อางศูนยขาวอิศรา, 6 มี.ค.) 
 

“นายสะแปอิง บาซอ ที่หนวยงานความมั่นคงเชื่อวาเปน หัวหนาขบวนการ BRN Co-ordinate ไดใหความ
ไววางใจกับนายฮัสซัน ตอยิบมาก” (บทสัมภาษณ Hope ,นามแฝง อดีตแกนนําBRN,อางศูนยขาวอิศรา,     
6 มี.ค.) 
“ยืนยันวาBRN มีอุดมการณที่จะแบงแยกดินแดนเทานั้น”  

(บทสัมภาษณ Hope ,นามแฝง อดีตแกนนําBRN,อางศูนยขาวอิศรา, 6 มี.ค.) 
 

“แตหากรัฐบาลมีความจริงใจกับคนในพ้ืนที่ สรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึน เปาหมายสูงสุดของขบวนการ
อาจจะไมใชแผนดินก็ได” (บทสัมภาษณ Hope ,นามแฝง อดีตแกนนําBRN, อางศูนยขาวอิศรา, 6 มี.ค.) 
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“นายฮัสซัน ตอยิบ เปนสมาชิกระดับสูงถูกสงใหเปนตัวแทน BRN และเปนการตัดสินใจดวยสภาองคกรนํา” 
(พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง, รอง ผอ.ศูนยประสานการปฏิบัติที่  กอ.รมน., 26 มี.ค.) 

 

 “นายฮัสซันเปนแกนนําสําคัญของ BRN แตมั่นใจวาสามารถคุมกองกําลัง RKK ในพ้ืนที่ไดหรือไม”  
(อารีเพ็ญ อุตรสินธุ, ที่ปรึกษารองนายกฯ, 26 มี.ค.) 
 

“เหตุรุนแรงคูขนานกับการพูดคุยสันติภาพ อาจเปนแนวรวมใหมท่ีไมเปนเอกภาพปฏิบัติการดวยตนเองไมรอ
คําสั่ง” (อางอิง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ,28 มี.ค. 56) 

 

“จากคนที่ถูกจับตัวจากการกอเหตุลวนบอกวามาจากกลุม BRN ฮัสซัน ตอยิบเปนหัวหนาคณะในการพูดคุย” 
(พล.อ.สําเร็จ ศรหีราย, 28 มี.ค. 56) 

 
“ฮัสซัน ตอยิบอาจไมใชผูนําตัวจริงของขบวนการเพราะขณะนี้ยังเกิดความรุนแรงในพ้ืนที่และเกรงวารัฐบาล
จะเปนฝายเสียเปรียบ (นายเจะอามิง โตะตาหยง, ส.ส.นราธวิาส พรรค ปชป., 7 มี.ค.) 

 

“ขณะที่ฝายความม่ันคงไทยของกองทัพไมม่ันใจเชนกันวา ตัวแทนบีอารเอ็นที่มารวมพูดคุย จะสามารถคุม
กําลังนักรบที่กอเหตุรายในพ้ืนที่ไดหรือไม” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 4 มี.ค.) 

 

“การขาวตรงกับมาเลย ยืนยันวานายฮัสซัน เปนสมาชิกที่มีบทบาทระดับนํา ทั้งดานการทหารและการเมือง
ตลอดชวงที่ผานมา” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง , 7 มี.ค.) 

 

“ในพ้ืนที่ จชต.ยังเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอยู พรอมกับมีการติดปายขอความจากกลุมท่ีมีความตองการแบงแยก
ดินแดน” (ณัฎฐา โกมลวาทิน, 29 มี.ค.) 

 

6. เอกภาพระหวางการเมืองกับการทหาร 
จากการวิจัยพบวา มีวาทกรรมพูดเรื่องเอกภาพของการทํางาน ซึ่งหมายการทํางานของฝายทหารกับฝาย

การเมืองหรือฝายที่ทําหนาที่ดานการพัฒนากับฝายที่ทําหนาที่ดานการปราบปราม ตองทํางานประสานอยางเปน
เอกภาพ โดยในประเด็นดังกลาวนั้นมีปญหาอยูเสมอมาวาการประสานงานของทั้งสองฝายจะสามารถทํางานควบคูกัน
อยางราบรื่นไดหรือไม 

 
“ฝายความมั่นคงไมไดขัดแยงกันในเรื่องการพูดคุยฯ เราเห็นดวยนะ”  
(พล.ต.นักรบ, ตัวแทนของกองทัพบก ในคณะทํางานพูดคุย, 20 มี.ค.) 

 

“แม ผบ.ทหารบกจะเห็นดวยกับแนวนโยบาย แตมีความเห็นตางตอวิธีการ ที่ผลักดันโดยสภาความมั่นคง
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แหงชาติเกรงจะทําใหปญหาบานปลาย” (ผบ.ทบ., 4 มี.ค.) 

 

“หากไมมีเอกภาพในการทํางานระหวางฝายการเมืองและกองทัพ จะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา” 

 (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 4 มี.ค.) 
 

 “ตองมีเอกภาพหนึ่งเดียวในการทํางานในสวนของทหารและตํารวจ” 

(จันดารา มูซซาฟาร, international movement for a just world-Malaysia, 4 มี.ค.)   
 

“การทํางานในการพูดคุยสันติภาพกับขบวนการรวมกับมาเลย ตองเกิดเอกภาพทั้งทางความคิด และการ
ปฏิบัติจะไดไมเกิดความสับสน” (พล.อ.อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์, ที่ปรึกษา กรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐสภา
ผูแทนราษฎร, 8 มี.ค.) 

 

7. ทักษิณอยูเบื้องหลังการพูดคุย 
 เปนวาทกรรมที่มีเบาะแสมาจากพรรคฝายคานวาการดําเนินการพูดคุยครั้งนี้ มาจากความริเริ่มของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อีกท้ังรัฐบาลที่ดําเนินการยังเปนรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ถูกโจมตีไดวา
เปนรัฐบาลภายใตการชักใยของอดีตนายกรัฐมนตรีผูเปนพ่ีชาย วาทกรรมที่เกี่ยวพันกับคุณทักษิณยังมีพลังอยางยิ่ง 
เพราะไปสัมพันธกับความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานและทรงพลังมากพอท่ีจะทําใหฝายที่ไมชื่นชอบอดีต
นายกรัฐมนตรีทานนี้จะไมเห็นดวยกับการดําเนินการกระบวนการนี้เชนกัน วาทกรรมนี้จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของ
พรรคคานใชในการคัดคานและไมเห็นกับการดําเนินการในครั้งนี้ 
   

“พ.ต.ท.ทักษิณ อยูเบื้องหลัง มีผลประโยชนแอบแฝง” (ถาวร เสนเนียม, ส.ส.สงขลา พรรคปชป., 13 มี.ค.) 
 

“มีการพูดคุยสวนตัวกับนายกฯ มาเลย ใหทําหนาที่ประสานกลุม BRN มาพูดคุยฯ”  
(ถาวร เสนเนียม, ส.ส.สงขลา พรรคปชป., 13 มี.ค.) 
 

“พล.ท.ภราดร พล.อ.นิพัทธ พ.ต.อ.ทวี รับงานมาจากทานทักษิณ”  

(ถาวร เสนเนียม, ส.ส.สงขลา พรรคปชป, 13 มี.ค.) 
 

“อยากใหจับตามองเปนระยะ นี่เปนทางออกของการไถบาปของคนที่ชื่อ ทักษิณ” 

(ถาวร เสนเนียม, ส.ส.สงขลา พรรคปชป, 13 มี.ค.) 
 

8. มาเลเซียเปนพระเอก 
 วาทกรรมที่ถูกหยิบยกสําหรับฝายที่ไมเห็นดวยในการดําเนินการพูดคุยนี้ก็คือ วาทกรรมที่มีเนื้อหาในลักษณะ
ที่ไมไววางใจตอบทบาทของมาเลเซีย เนื่องจากมีภาพลักษณในฐานะประเทศเพ่ือนบานที่อาจมีผลประโยชนทับซอน
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หลายอยาง รวมถึงการเปนพ้ืนที่หลบซอนของกลุมกอความไมสงบตามแนวชายแดน แมมาเลเซียจะมีบทบาทในฐานะ
การเปนตัวกลางของการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกองกําลัง MILF ในเกาะมินดาเนามาแลวก็ตาม 
แตในกรณีที่เปนประเทศเพ่ือนบานที่อาณาเขตติดตอกันกลับไมเปนที่นาไววางใจนัก 
 

“การที่มาเลเซียยื่นมือมาชวยเปนพระเอกในการเจรจาก็เหมือนที่เคยมีที่มินดาเนา”  

(ถาวร เสนเนียม, อดีตรัฐมนตรีชวยมหาดไทย, 20 มี.ค.) 
 

 “ไมเปนผลดีอะไรมากนักแตเปนผลดีกับรัฐบาลมาเลเซีย” 

(ถาวร เสนเนียม, อดีตรัฐมนตรีชวยมหาดไทย, 20 มี.ค.) 
 
เมษายน 

ในเดือนเมษายน 2556  มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยโดยตั้งประเด็นที่สําคัญก็คือความคืบหนาของ
กระบวนการสันติภาพและความรุนแรงที่เกิดข้ึนควบคูกันไปวามีสาเหตุมาจากอะไร 
 

ประเด็นของการรายงานขาวตลอดเดือนเมษายน 
1) กระบวนการสันติภาพกับเหตุรุนแรง, ยิง m79 บานนัจมุดดีน  2) มุงโจมตีพื้นที่เศรษฐกิจยะลา 3)

เหตุรุนแรงเพ่ิมขึ้น หลังพูดคุยสันติภาพ 4) แนวรวมฯ ชี้รัฐตองลงลึกพูดคุยสันติภาพระดับพ้ืนที่, 
อุปสรรคระหวางทางในการสรางสันติภาพ 5) ปะทะแนวรวมเสียชีวิต 3 ราย, รักษาความปลอดภัย 9 

ปกรือเซะ 6) พูดคุยสันติภาพรอบ 2 หารือดานความยุติธรรม 7) ระเบิด จ.นราธิวาส จบชีวิตคู
หัวหนาชุดอีโอดี 8) พูดคุยสันติภาพชายแดนใตรอบ 2  9)ความหมายของขอเสนอBRN 10) อารเคเค
กับปญหาชายแดนใต 11) พูดคุยสันติภาพรอบ 2 เดินหนาหรืออยูกับท่ี 

 

ประเด็นถกเถียง 
 สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในเดือนเมษายน 2556  พบวามีการถกเถียงคอนขางมากวาเหตุใด
เมื่อมีการดําเนินการเจรจากันแลวแตเหตุใดยังมีเหตุรุนแรง รวมถึงความคืบหนาในกระบวนการสันติภาพ  
 
วาทกรรม 

จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนเมษายน 2556 ดังนี้ 
 

1. พูดคุยระหวางกันดวยความจริงใจ 
 จากการวิจัยพบวา วาทกรรมที่ปรากฏในชวงเมษายนคือ วาทกรรมที่พยายามเนนประเด็นที่โนมนาวใหผูฟง
เขาใจถึงการแกปญหาวาจะตองอาศัยการพูดคุยระหวางกันดวยความจริงใจจากทุกฝาย เพ่ือที่จะไมกลับไปใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 
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“การพูดคุยอยางตรงไปตรงมา แบบเปดใจและแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟงทัศนคติดวยความอดทน”  
(พล.อ.สําเร็จ ศรีหราย, 1 เม.ย.) 

 
“การพูดคุยยังอยูในสวนที่สรางบรรยากาศการใหความไววางใจซึ่งกันและกัน” (เลขาธิการ สมช. , 9 เม.ย.) 

 

“มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยางละเอียดลึกซึ้งจากทั้งสองฝาย” (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 29 เม.ย.) 
 

 “การสรางความเชื่อมั่นไววางใจแลวก็ถาสรางข้ึนมาได มันก็เปนประโยชนตอการพูดคุยในอนาคต”  
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 29 เม.ย.) 

 

 “ตองใหโอกาสกับกระบวนการสันติภาพที่เพ่ิงเริ่มตนขึ้น อาจจะเห็นผลดีในอนาคต”  
(วราวิทย อาง ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 29 เม.ย.) 

 
2. ความรุนแรงไมลดลง (เปาแข็ง, เปาออน) 
จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่ปรากฏในชวงเดือนเมษายน พบชุดวาทกรรมที่ตั้งคําถามที่มีตอความรุนแรงที่

เกิดข้ึนที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในเชิงคุณภาพโดยมีขาราชการระดับสูงอยางรองผูวาราชการจังหวัดยะลางถูกลอบ
สังหารรวมถึงนักการเมือง จนเปนมีการตั้งคําวาหลังจากการดําเนินการพูดคุยไปแลวหนึ่งครั้งแตเหตุใดจึงยังมีเหตุ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งก็มีวาทกรรมที่หลากหลายฐานคิด เชน การดําเนินการพูดคุยยังเพ่ิงอยูในชวงเริ่มตน เปาหมายที่ถูก
สังหารไดเปลี่ยนไปจากเปาออน (Soft Target) ที่ไมสามารถปกปองคุมครองตัวเองไดมาสูเปาหมายแข็ง ( Hard 

Target) ที่เปนกองกําลังของรัฐมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการสูรบระหวางกองกําลังติดอาวุธดวยกันเอง แตกระนั้นก็ยังพบขอ
วิจารณแมการโจมตีจะยกระดับไปสูเปาแข็งแตก็สามารถที่จะสรางความสะพรึงกลัวไดมากข้ึนดวย 

 

“เปนการยกระดับการโจมตี ที่เปน hard taget” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 8 เม.ย.) 
 

“ยอนไปกอนป 50 ตอนนั้นเดือนๆ หนึ่ง มีเหตุการณ 130-150 เหตุ/เดือน ปจจุบัน จะลดเหลือ 70-80 เหตุ/
เดือน” (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 8 เม.ย.) 

 
“มีการยกระดับการโจมตีที่เขตเศรษฐกิจ และเปน จนท.ที่เปน hard target” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 8 เม.ย.) 

 

 “อาจจะเปนการแสดงความไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” 

  (ณัฏฐา โกมลวาทิน กลาวถึง นัจมุดดิน อุมา, 8 เม.ย.) 
 

“เปาหมาย soft target คือ ปชช.ผูบริสุทธิ ์พระ ครู อะไรตางๆ ตรงนี้ตองละเวน” 

(เลขาธิการ สมช. , 30 เม.ย.) 
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3. การกอเหตุเกิดขึ้นเพราะการพูดคุย 

 ตอเนื่องมาจากวาทกรรมกอนหนานี้ที่ตั้งคําถามวาเหตุใดความรุนแรงจึงไมลดลง ซึ่งก็จะพบไดจากผูที่ไมเห็น
ดวยกับการดําเนินการพูดคุยในครั้งก็จะมุงเปาโจมตี เชน พรรคฝายคานรวมถึงความพยายามในการอธิบายวาอาจมี
สาเหตุมาจากการพูดคุยไปหมดทุกกลุม โดยกลุมที่ไมไดรวมโตะเจรจาอาจแสดงความตองการอันนั้น 

 
“มองวาเปนการแสดงความไมพอใจตอกระบวนการพูดคุย” (ณัฏฐา, กลาวถึง อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ, 8 เม.ย.) 
 

“เรียกรองใหรัฐบาลยอมรับวาเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ ขณะนี้มีสวนเชื่อมโยงกับการพูดคุย”  
(ณัฏฐา, กลาวถึง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 8 เม.ย.) 

 

“เปนฝมือของแนวรวมหัวรุนแรงรุนใหมในพ้ืนที่ แตเชื่อวาไมใชเรื่องสวนตัว หรือเรื่องธุรกิจของ นัจมุดดีน” 
(อารีเพ็ญ อุตรสินธุ, 8 เม.ย.) 

 

“เริ่มไมแนใจวาการพูดคุยฯ จะเปนการแกปญหาในการกอเหตุได”  
(พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร, โฆษก กอ.รมน.ภาคท่ี 4 สวนหนา,  8 เม.ย.) 

 

“มีการเอาคืนทุกวัน พ่ีคิดวามันไมมีทางจบ จะไปคุยยังไงมันคงไมฟงหรอกมั้ง คนละเรื่องกัน คนละกลุมกัน
ดวย”(ยุพิน รักษพินิจกุล, ผูอยูในเหตุการณ, 8 เม.ย.) 

 
4. เมื่อพุดคุยไมไดหมายความวาปฏิบัติการในพื้นที่จะตองยุติ 

 วาทกรรมชุดนี้เปนการสรางความหมายขึ้นมาตอบโต วาทกรรม “การกอเหตุเกิดขึ้นเพราะการพูดคุย” โดยมุง
อธิบายสาเหตุอื่นวา การพูดคุยกับความรุนแรงเกิดขึ้นไมมีมีความสัมพันธตอกัน รวมถึงอธิบายวา ความขัดแยงที่สั่งสม
มายาวนานผานความเชื่อและอุดมการณนับรอยปอาจเปนไปไมไดที่กระบวนการสันติภาพจะปรับความเขาใจได
ในทันทีจนสามารถยุติความรุนแรงลงไดอยางเบ็ดเสร็จ 

 
“ความรุนแรงมันเกิดขึ้นมาตามลําดับอยูแลวกอนการพูดคุย ไมไดหมายความวาการพูดคุย ความรุนแรง
เกิดข้ึนที่มีความสัมพันธ ตอกัน” (พล.ท.สกล ชื่นตระกูล, แมทัพภาค4, 8 เม.ย.) 
 

“เร็วไปที่จะพูดวาการกอเหตุที่เกิดขึ้นเปนเพราะการพูดคุยฯ"  
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, บก.ขาวความมั่นคง, 8 เม.ย.) 

 

 “BRN ยืนยันไดประสานกองกําลังในพ้ืนที่ใหลดการปฏิบัติการดานการทหาร” 

(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 9 เม.ย.) 
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“ความขัดแยงที่สั่งสมมายาวนานผานความเชื่อ อุดมการณนับรอยปอาจเปนไปไมไดที่กระบวนการสันติภาพ
จะปรับความเขาใจไดในทันที” (เลขาธิการ สมช. , 9 เม.ย.) 

 
5. ฮัสซันเปนตัวจริงหรือไม 
จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่ตอเนื่องมาจากประเด็นเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ยังไมลดลงภายหลังจากการ

ดําเนินการพุดคุยสันติภาพก็คือวาทกรรม “ฮัสซันเปนตัวจริงหรือไม” ซึ่งมีความหมายไปถึงมีความสามารถในการ
ควบคุมฝายกองกําลังหรือฝายการทหารในพ้ืนที่ไดจริงหรือไม ในขณะเดียวก็มีวาทกรรมที่ตอบโตวาทกรรมอันนี้ไป
จังหวะเดียวกันดวยคือ “กองกําลังในพ้ืนที่มีเสรีในการกําหนดเปาดวยตัวเอง” และ “การจัดจั้งระดับเขตเขมแข็งไม
ตองฟงจากหัวหนาโดยตรง” 
 

กองกําลังในพื้นที่มีเสรีในการกําหนดเปาดวยตัวเอง 

“ในบางพ้ืนที่กองกําลังมีเสรีภาพในการกําหนดงานหรือเปาหมายของตัวเอง”  

(แนวรวมระดับสั่งการ กลุมบีอารเอ็นโคออดิเนต คนที่ 1, 9 เม.ย.) 
 

การจัดตั้งระดับเขตเขมแข็งไมตองฟงจากหัวหนาโดยตรง 
“ระดับเขตท่ีมีการจัดตั้งกองกําลังเขมแข็งซ่ึงไมตองฟงคําสั่งการจากหัวหนาโดยตรง”  
(แนวรวมระดับสั่งการ กลุมบีอารเอ็นโคออดิเนต คนที่ 1, 9 เม.ย.) 
 
“ตางกลุมตางก็มีแนวทางของตน ตอนนี้แสดงวายังมีบางกลุมที่ยังไมเห็นดวย” 

(แนวรวมระดับสั่งการ กลุมบีอารเอ็นโคออดิเนต คนที่ 1, 9 เม.ย.) 
 

6. บีอารเอ็นไมจริงใจ 
 จากการวิจัยพบวาวาทกรรมที่ตอเนื่องมาจากประเด็นเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ยังไมลดลงภายหลังจากการ
ดําเนินการพุดคุยสันติภาพไดแก วาทกรรม “ฮัสซันเปนตัวจริงหรือไม” โดยถูกขยายความไปสูวาทกรรม “บีอารเอ็นไม
จริงใจ” ซึ่งหมายถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดมาจาก “ความไมจริงใจ” ของบีอารเอ็น โดยใหเหตุผลวา เปนการสราง
อํานาจการตอรองเจรจากันในอนาคตขางหนาสูงขึ้นไป 
 

  บีอารเอ็นสงวนกําลังไวบางสวนในกรณีที่รัฐไมจริงใจในการพูดคุย 
“เนื่องจากผลจากการพูดคุยที่ทําใหขบวนการเกิดความแตกแยกและอาจทําใหเห็นวาใครเปนใครในขบวนการ
ในขณะนี้” (วราวิทย ฉิมมณี อาง พล.โท.ภราดร พัฒนถาบุตร, เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ, 29 เม.ย.) 
 

“บีอารเอ็นโคออดิเนต อาจตองการสงวนกองกําลังบางสวนไวในกรณีที่รัฐอาจจะไมจริงใจในกระบวนการ
พูดคุย” (แนวรวมระดับสั่งการ กลุมบีอารเอ็นโคออดิเนต คนที่ 2, 9 เม.ย.) 
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 “สิ่งนี้จะนําไปสูการที่จะทําใหอํานาจการตอรองเจรจากันในอนาคตขางหนาสูงขึ้นไป”  

(ขจัดภัย บุรุษพัฒน อดีตเลขา สมช. 9 เม.ย.) 
 

“เรายังไมรูวาเขาจะเรียกรองอะไร” (ขจัดภัย บุรุษพัฒน อดีตเลขา สมช. 9 เม.ย.) 
 

“แตละขอจะเห็นวาแทบจะเปนประเด็นที่รัฐไทยจะยอมรับและฝาย BRN อาจประเมินผลของขอเรียกรองได
ไมยาก แตอะไรคือเปาหมายอ่ืนที่แฝงอยูในขอเสนอเหลานี้” (วราวิทย ฉิมมณ,ี 29 เม.ย.) 

 
7. การยกระดับของปญหาภายใน 

 วาทกรรมที่สะทอนลักษณะของความหมายที่วิตกกังวลตอการดําเนินการพูดคุยสันติภาพก็คือ การพุดคุย
สันติภาพเปนการนําปญหาซึ่งอางเปนปญหาภายใน ถูกทําใหเปนการยกระดับของปญหาไปสูระดับนานาชาติหรือไม
และหมายถึงการรับรองสถานะทางการเมืองของกลุมผูกอความไมสงบอยางเปนทางการ 

 
การเจรจาคือการรองรับสถานะทางการเมืองของผูกอความไมสงบ 
“ถูกตีความไดวาเปนการรับรองสถานะทางการเมืองของกลุมผูกอความไมสงบอยางเปนทางการ”  
(วราวิทย ฉิมมณี อาง รศ.สุรชาติ บํารุงสุข, นักวิชาการรัฐศาสตรใน มติชนสุดสัปดาห 5 เม.ย.56, 9 เม.ย.) 
 

“อาจถูกนําไปตีความในทางที่ผิดไดวา การเจรจา คือ การยอมตอการใชความรุนแรงที่เกิดขึ้น”  
(วราวิทย ฉิมมณี อาง รศ.สุรชาติ บํารุงสุข, นักวิชาการรัฐศาสตรใน มติชนสุดสัปดาห 5 เม.ย.56, 9 เม.ย.) 

 
8. ลมโตะเจรจา 

 ภายหลังจากการออกแถลงการณผานยูทูบของบีอารเอ็น มีสมมติฐานหลายประการถึงความหมายที่บีอารเอ็น
ออกแถลงการณออกมา จึงมีการวิพากษวิจารณและตีความอยางหลากหลาย จึงมีการสรางวาทกรรมภายใตเงื่อนไขนี้
หลายชุดดวยกันดังนี้ BRN เสียงแตกภายในจึงตองกลับมาแข็งกราว, สภาผูอาวุโส จงใจ “ถอดปลั๊ก” การพูดคุย, 
ปญหาการเมืองภายในมาเลเซีย, การพูดคุยจะสามารถดําเนินการตอไดอีกหรือไม โดยทั้งหมดพยายามที่จะสื่อสารตอ
สาธารณะวา บีอารเอ็นในฐานะของปารตี้ ไดตัดสินใจ “ลมโตะเจรจา” 
 
  BRN เสียงแตกภายในจึงตองกลับมาแข็งกราว 

 “บีอารเอ็นสียงแตก จึงตองกลับมาแข็งกราว เปนการชิงจังหวะรุกรัฐไทยอยางไดผล โดยใชยูทูปประกาศ" 
(สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย 29 เม.ย.) 

 
สภาผูอาวุโส จงใจ “ถอดปลั๊ก” การพูดคุย 
“ความหวังของฝายไทยวาเจรจาแลวความรุนแรงจะลดลงก็ไมไดรับปากและทําใหเห็นในดานตรงขามดวย
ซํ้า” (สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย 29 เม.ย.) 
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“แถลงการณเปนวีดีโอ ลวนแสดงใหเห็นวาทางสภาผูอาวุโสไดตัดสินใจและทําใหรับรูตอสาธารณะแลววาได
ถอดปลั๊กการพูดคุยแลว” (สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย 29 เม.ย.) 
 
ปญหาการเมืองภายในมาเลเซีย 
“อาจเปนเพราะความไมแนนอนในการเลือกตั้งของมาเลเซียทําใหBRN ยื่นขอเสนอที่เปนไปไมไดเพ่ือถอย
กลับมาตั้งหลัก” (แหลงขาวความม่ันคง, 29 เม.ย.) 

 
การพูดคุยจะสามารถดําเนินการตอไดอีกหรือไม 
“เกิดคําถามวาควรที่จะเดินหนาตอสําหรับการพูดคุยฯ หรือไมและกําลังจะสรางประโยชนอะไรใหกับสังคม” 
(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 30 เม.ย.) 

 
พฤษภาคม 

ในเดือนพฤษภาคม 2556  มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยโดยตั้งประเด็นที่สําคัญก็คือ เหตุความรุนแรง
กับกับกลุมชาวไทยพุทธในรานน้ําชาเมืองปตตานี และภาคประชาสังคมรวมขับเคลื่อนหนุนเสริมกระบวนสราง
สันติภาพ 
 

ประเด็นการรายงานขาวตลอดเดือนพฤษภาคม 
1) เปนขาวดวนที่ไมมีในสคริปต-เหตุกราดยิงรานของชํา 2) เรียกรองสอบถามตัวแทนบีอารเอ็น, ไมมีชื่อขาว 

(รายงานเหตุกราดยิง) 3) มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนรับปดเทอม 4) รองนายกฯ กับการ
แกปญหาภาคใต 5) ระเบิดถนน ทหารพรานเสียชวิต 5 นาย, ยิงปะทะกลุมกอความไมสงบ จ. นราธิวาส, 

วิสาขบูชา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 6) ภาคประชาสังคม จชต.เดินหนารวมขับเคลื่อนหนุนเสริมกระบวน
สรางสันติภาพ 7) ทหารพรานปฎิเสธเกี่ยวของเหตุรุนแรงตามบีอารเอ็นกลาวอาง 8) พูดคุยสันติภาพรอบ
ที่สามอาจสะดุด 

ประเด็นถกเถียง 
 สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในเดือนมีนาคม 2556  พบวา สวนใหญเปนประเด็น ความรุนแรงใน
พ้ืนที่ซึ่งพาดพิงไปถึงตัวแทนการพูดคุยฝงบีอารเอ็นควบคุมกองกําลังไมไดทั้งหมด (ซึ่งมีการตอบโตโดยบีอารเอ็นในยู
ทูบ) การเจรจาดําเนินตอไปไดหรือไม (ดานบวกภาค ปชส.เดินหนาทําโรดแมพตอ   , ดานลบการเจรจาไมชอบธรรม)
และความรุนแรงตอผูบริสุทธิ์ หยุดฆาผูบริสุทธิ์ 
 
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนพฤษภาคม 2556 

1. ความรุนแรงไมลดลง 
        จากการวิจัยพบวาปรากฏวาทกรรมที่พยายามอธิบายความรุนแรงที่ไมยอมลดลงในชวงการพูดคุย
สันติภาพ ในหวงของเดือนพฤษภาคมจะพบความพยายามอธิบายผานสถิติรวมกับการอธิบายหลักนิยมการทหาร 
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(Doctrine) การอธิบายประเด็นความรุนแรงมีความสําคัญมากในชวงที่กระบวนการสันติภาพกําลังดําเนินอยู เนื่องจาก 
“ความรุนแรง” นั้นคือ “อํานาจ” ของการเปนตัวปวนในกระบวนการสันติภาพ (Peace Spoiler)  วาทกรรมของ
ความรุนแรงที่ถูกทําใหรักษาระดับวาความรุนแรงไมไดลดลงจึงถูกอธิบายอยางหลากหลายมิติ เราจึงพบวาการแยงยื้อ
และโตแยงของความหมายเพ่ือจะอธิบายวาความรุนแรงนี้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 
“ถาดูจากสถิติตังแต 51 -54 เฉลี่ย 50-8 ครั้ง/เดือน แตตั้งแตป 55-56 เฉลี่ยประมาณ 100/เดือน ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยน ยกระดับความรุนแรงเกิดขึ้น แตก็เทียบไมไดกับป 47-50 ตอนนั้นเฉลี่ยประมาณ160/เดือน”  

(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 24 พ.ค.) 
 

“ยังไมถือวาเปนระบบวาเจาะจงเกิดเหตุพุงเปาโจมตีพ่ีนองชาวพุทธโดยตรง”  
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 24 พ.ค.) 

 

 “อาจเปนการกระทําของฝายที่ไมเห็นดวยกับการพูดคุยสันติภาพ"   
(อาซิส เบ็ญหาวัญ, ปธ.สภาที่ปรึกษา ศอ.บต.และหนึ่งในคณะทํางานพูดคุยฯ, 2 พ.ค.) 

 

 “ตัวแทนของการพูดคุยฯ จะไมสามารถควบคุมกองกําลังติดอาวุธในพ้ืนที่ไดทั้งหมด”  

(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 3 พ.ค.) 
 

“เหตุการณกราดยิงก็แสดงใหเห็นวามีบุคคลที่ไมเห็นดวยกับการเดินหนาพูดคุยฯ” 

(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 3 พ.ค.) 
 

 “คาดหวังวาเหตุรายที่กองกําลัง RKK กระทําตอเปาหมายออนแอจะลดนอยลง” (เสริมสุข, 3 พ.ค.) 
 

2. เปาแข็ง เปาออน 
วาทกรรมนี้พยายามที่จะอธิบายวาความรุนแรงแมจะยังคงดํารงอยูแตเหตุผลก็มีแตกตางกันไป ประเด็นทาง

ยุทธวิธี การอธิบายดวยชุดคําทางยุทธวิธีเรื่อง เปาหมายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเปาออน ไปสูเปาแข็งมากข้ึนก็
เชนกัน 
 

“เปาที่ออนแอ ก็ไมถึงขนาดนั้น แตก็คลายๆเปน random เปนบางจุดเทานั้น แตยังไมถึงกับเปนสัญลักษณวา
จะโจมตีเฉพาะพ่ีนองชาวพุทธ” (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 24 พ.ค.) 

 

“ตั้งแตเดือน ก.พ.ถึงตอนนี้ เราจะเห็นวาเปาหมายที่ถูกโจมตีมักเปนเปาหมายแข็ง 
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 24 พ.ค.) 
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3. ปฏิบัติการแยกดินแดนโดยฝายการเมืองและตางประเทศในการพูดคุย 

  วาทกรรมนี้พยายามอธิบายในเชิงยุทธวิธีถึงการอธิบายความรุนแรงดวยการวิเคราะหของบรรณาธิการขาววา
ปฏิบัติการทางการทหารก็เปนการทําเพ่ือรักษาระดับอํานาจตอรองของบีอารเอ็น 
 

“ยุทธศาสตรของเขาตองการมีตัวตนแลวก็ใชสถานการณความไมสงบไปตอรองทางการเมือง”  
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, 3 พ.ค.)  

 
4. สงครามยืดเยื้อและการกอการราย 

  เปนวาทกรรมที่อิงอิทธิพลชุดคํายุทธวิธีทางการทหาร โดยพยายามใชหลักการ “สงครามยืดเยื้อ” ซึ่งมีฐานมา
จากแนวคิดสงครามกองโจร ที่อธิบายวากองทัพขนาดเล็กที่ตอสูกับกองทัพขนาดใหญจะตองดําเนินสงครามยืดเยื้อให
ยาวยานที่สุด ฝายนั้นก็จะสามารถชวงชิงความไดเปรียบในทางการเมืองและมีชัยชนะในที่สุด 
 

“เปนปฏิบัติการที่แยกกันเดินโดยฝายการเมืองและตางประเทศรวมในการพูดคุย ในสถานการณตอรอง
การเมือง ขณะที่ฝายทหารทําสงครามยืดเยื้อ เพื่อกดดันในการพูดคุย" (เสริมสุข กษิติประดิษฐ, 3 พ.ค.)  
 

5. ปญหาภายในของขบวนการเอง 
เปนวาทกรรมที่พยายามหาเหตุผลเพ่ือการวิเคราะหปรากฏการณความรุนแรงที่ดําเนินอยูระหวาง

กระบวนการสันติภาพผานความไมลงรอยกันระหวางปกการเมืองและปกการทหารของบีอารเอ็น 
 

“อาจจะเปนการกระทําของกลุมติดอาวุธในสังกัดของนายอับดุลเลาะ แวมานอ ที่มีขาววาไมเห็นดวยกับการ
พูดคุยฯ” (พล.อ.สําเร็จ ศรีหราย, 2 พ.ค.)  
 

“มีปญหาความขัดแยงภายใน BRN ระหวางงานการเมืองซึ่งนําโดยนายฮัสซันและงานดานการทหารที่นําโดย
นายอับดุลเลาะ แวมานอ ทําใหเกิดปฏิบัติการดานการทหารอยางตอเนื่องเพ่ือคัดคานการพูดคุยสันติภาพ” 
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ อาง มทภ.4, 3 พ.ค.) 

 
6. ประคับประคองสันติภาพ ตองใชเวลา 

  ความตอเนื่องของวาทกรรมความรุนแรงที่ยังปรากฏอยู หลายฝายจึงพยายามอธิบายผานวาทกรรมที่มีความ
จําเปนตองประคับประคองสันติภาพที่จะตองใชความอดทนและตองใชเวลา 
 

“ความจําเปนของการทํา Road Map เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการพูดคุย” (วราวิทย ฉิมมณ,ี 27 พ.ค.) 
 

 “เมื่อศึกษาดูแลวปรากฏวากระบวนการในที่อ่ืนๆ ที่ผานมามันใชเวลาตั้ง 5-10 ป”  
(โซรยา จามจุรี, ผูประสานงานเครือขายผูหญิง, 27 พ.ค.)  
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“ไมใชแคเริ่มคุยแลววันจะจบอยางที่ทุกคนคาดหวังไว” 

(โซรยา จามจุรี, ผูประสานงานเครือขายผูหญิง, 27 พ.ค.) 
 

7. ขอเสนอ 5 ขอยังอยูในกรอบรัฐธรรมนูญ 
วาทกรรมนี้ยังคงดํารงอยูตอเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดําเนินกระบวนการสันติภาพ นัยของวาทกรรมนี่

คือการอางความชอบธรรมของการพูดคุยสันติภาพภายใตกฎหมายเพื่อระงับขอโตแยงของวาทกรรมแบงแยกดินแดน
จากฝายที่ไมเห็นกับการพูดคุยสันติภาพ 
 

“การพูดคุยเดินหนาตอตานรัฐบาลควรพิจารณาขอเสนอทั้ง 5 ขอ เนื่องจากยังไมไดออกนอกรอบ รธน.” 

(วรวิทย บารู, สว.ปตตานี 27 พ.ค.) 
 
“การนัดคุยฯและประกาศเจตนารมณของ BRN วาตองการใหการพูดคุยสอดคลองกับ รธน.”  
(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 24 พ.ค.) 

 
 

8. ฮัสซันไมใชตัวจริง (เพราะ BRN แทจะเอาแตเอกราช) 
        เงื่อนไขของคําอธิบายเพ่ือลมกระบวนการสันติภาพจึงพยายามอธิบายผานลักษณะเฉพาะของบีอารเอ็น 
ซึ่งเปนองคกรตอตานรัฐที่มีนโยบายแข็งแกรง ที่ไมเคยยินยอมที่จะเจรจากับรัฐไทยมาตลอดชวง 10 ปที่ผานมา 
จนกระท่ังยอมลงนามพูดคุยสันติภาพโดยมีเงื่อนไขภายใตรัฐธรรมนูญไทย ขอสังเกตนี้สรางความแปลกใจตอ
ผูเชี่ยวชาญที่รูจักบีอารเอ็นดีวา พวกเขาไมเคยที่จะสนใจสิ่งเหลานี้และสิ่งที่บีอารเอ็นตองการก็คือ “เอกราช” เทานัน้ 
ซึ่งการเขามาพูดคุยภายใตรัฐธรรมนูญ จึงถูกตีความวาจะยอมอยูแตตอรองใหไดเพียงเขตปกครองตนเอง 
(Autonomy) เทานั้น 
 

BRN ตองการแตเอกราชเทานั้น 
  
“สิ่งที่เขาพยายามสื่อใหสังคมมุสลิมไดรับรูคือ เขาตองการแบงแยกดินแดน”  
(อับดุลเลาะ อับรู, วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.อ.ปตตานี, 29 พ.ค.) 

  
“การเจรจาจะไมมีเด็ดขาด โดยเฉพาะภายใต รธน.ของไทย” (รอยาลีห อดีตกองกําลังRKK, 29 พ.ค.) 

 

“BRN ตองการเพียงอยางเดียวนั่นคือ เอกราช” (รอยาลีห อดีตกองกําลังRKK, 29 พ.ค.) 
 

ความชอบธรรมของ BRN สอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่จริงหรือไม 
วาทกรรมนี้ถูกตั้งคําถามอยางตอเนื่องวาบีอารเอ็น ในฐานะผูนําในการตอตานรัฐมาอยางยาวนาน มี
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ความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ไดรับ “ฉันทามติ” จากมวลชนที่สนับสนุนพวกเขาแลวหรือไม 

 
“ถา BRN กระทําในนามของตน แลวมีคําถามวาทําดวยความชอบธรรมและจะสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่มาก
นอยแคไหน” (รศ.อับดุลเลาะ อับรู, วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.อ.ปตตานี, 29 พ.ค.) 

 
มิถุนายน 

ในเดือนมิถุนายน 2556  มีการรายงานขาวประเด็นการพูดคุยโดยตั้งประเด็นที่สําคัญก็คือความคืบหนาของ
กระบวนการสันติภาพและถอดรหัสความตองการจากขอเสนอ 5 ขอของบีอารเอ็น 

 

ประเด็นการรายงานขาวตลอดเดือนมิถุนายน 
 

1) สัมภาษณเปดใจอดีตผูปฏิบัติการ BRN 2) การเดินหนาสูสันติภาพ 3) Road map ภาคประชาสังคม  
4) ถอดรหัส BRN, กําหนดหัวขอพูดคุยสันติภาพรอบ 3 5) คนไทยในมาเลยกับการพูดคุยสันติภาพ 
6) ถอดรหัสขอเสนอบีอารเอ็น 6) รัฐ-บีอารเอ็น พิสูจนความจริงใจ 

 

ประเด็นถกเถียง 
 สาระสําคัญของประเด็นขาวที่ถกเถียงกันในมีนาคม 2556  พบวา สวนใหญเปนประเด็น ขอเสนอของ BRN  
ผานยูทูบ ฮัสซันคุมกองกําลังไดหรือไมและกระบวนสันติภาพจะดําเนินตอไปไดหรือไม 
 

วาทกรรม 
จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1. BRN ไมเปนที่นาไววางใจ 
  การปรากฏตัวผานยูทูบของแกนนําบีอารเอ็น หลายครั้งถูกนําไปสูการตีความและการสรางวาทกรรมวา บีอาร
เอ็น คือ กลุมท่ีไมนาไววางใจ ซึ่งไดตอกย้ําฐานะขององคกรตอตานรัฐนอกกฎหมาย อยางไรก็ตามยังมีความพยายาม
ในการตีความแบบอ่ืนๆ เชนกันผานวาทกรรมยอยๆ ดังตอไปนี้ 
 

BRN ตองการสันติภาพ ไมนอยไปกวารัฐไทย 
 “BRN อาจจะตองการสันติภาพ ไมไดนอยกวารัฐไทยเลย”  
(ติชิลา พุทธสาระพันธ  อางถึงยูทูบของ BRN,13 มิ.ย.) 
 

 “ที่ตองแสดงทาทีแข็งกราวก็เพราะวาตองการที่จะสื่อสารกับกลุม BRN ดวยกันเอง”  
(ติชิลา พุทธสาระพันธ  อางถึงยูทูบของ BRN,13 มิ.ย.) 
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ทาทีแข็งกราวเพื่อสื่อสารกับคนภายในกลุม/ รักษาความชอบธรรมในการเปนตัวแทนนํา 
“ที่ตองแสดงทาทีแข็งกราวก็เพราะวาตองการที่จะสื่อสารกับกลุม BRN ดวยกันเอง 
(ติชิลา พุทธสาระพันธ  อางถึงยูทูบของ BRN,13 มิ.ย.) 
 

“สื่อสารกับคนที่เห็นตางวาจริงๆ แลวยังไมเปลี่ยนแนวทางการตอสูกับรัฐไทย” 

(ศราวุฒิ อารีย, ผอ.ศูนยมุสลิมศึกษา จุฬาฯ,13 มิ.ย.) 
 

“เพ่ือรักษาความชอบธรรมของการเปนตัวแทนนําของกลุมอยู”  
(ศราวุฒิ อารีย, ผอ.ศูนยมุสลิมศึกษา จุฬาฯ,13 มิ.ย.) 

 
2. เรื่องภายใน vs การยกระดับปญหาสูนานาชาติ 

  วาทกรรมนี้ถูกอธิบายผานกรอบแนวคิดดานความสัมพันธระหวางประเทศเพ่ืออธิบายยุทธศาสตรและทาที
ของบีอารเอ็นไดวางขอเสนอ 5 ขอตอรัฐไทย ผานมุมมองผูเชี่ยวชาญดานมุสลิมโดยพยายามมองจากบทบาทของ OIC 
วาเปนไปไมไดที่จะสนับสนุนใหบีอารเอ็นแบงแยกดินแดน เนื่องจากเปนองคกรที่สนับสนุนแนวทางอิสลาม ซึ่งจะไมให
การสนับสนุนกับแนวทางชาตินิยมซึ่งขัดกับแนวทางอิสลาม ซึ่งมีวาทกรรมชุดยอยๆ ที่ตอเนื่องกันดังตอไปนี้ 
 

OIC ไมมีทางอนุญาตใหขบวนการแบงแยกดินแดน 
“OIC ไมมีทางที่จะอนุญาต อนุมัติใหขบวนการใดแบงแยกดินแดน ขบวนการรูขอนี้ดีอยูแลว” 

 (ศราวุฒิ อารีย, ผอ.ศุนยมุสลิมศึกษา จุฬาฯ,13 มิ.ย.) 
 

“OIC เปนองคกรที่ประกอบไปดวยรัฐสมาชิกท้ัง 57 ประเทศดวยกันและสวนใหญก็เปนมิตรกับ
ประเทศไทยอยูแลว” (ศราวุฒิ อารีย, ผอ.ศุนยมุสลิมศึกษา จุฬาฯ,13 มิ.ย.) 

 
การยกระดับ BRN จะทําใหเสียเปรียบหรือเปดใหองคกรไมเปนความลับอีกตอไป 
 

“เปดตัวตนขององคกรลับที่นับจากนี้จะไมเปนความลับอีกตอไป” (วราวิทย ฉิมมณ,ี 11 มิ.ย.) 
 

3. ประชาสังคมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ 
  วาทกรรมนี้ปรากฏแทรกอยูทามกลางการดําเนินการเจรจาโดยกลุมผูนําทั้งฝายปารตี้ A และปารตี้ B เทานั้น 
ในขณะที่ในพ้ืนที่ไดมีกระแสจากภาคประชาสังคมเรียกรองความตองการที่จะเขาไปรับรูขอมูลขาวสารและเขาไปมีสวน
รวมในกระบวนการสันติภาพไดอยางไร 
 

“แมจะมีเสียงคัดคานการพูดคุยฯ จากประชาสังคมนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต แตองคกร” 
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, 12 มิ.ย.)  
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“การพูดคุยเปนกาวสําคัญท่ีจะนําไปสูการแกปญหาในพ้ืนที่”  
(เสริมสุข กษิติประดิษฐ, 12 มิ.ย.) 

     
สันติวิธีแกไขความขัดแยง 

“วงสัมมนาไดวาง 5 กรอบใหญใน Road Map สนับสนุนการพูดคุยฯ ใชสันติวิธีแกปญหา
ความขัดแยง” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 10 มิ.ย.) 

 

“พรอมขอเสนอถึง BRN รัฐไทยและสื่อมวลชน ใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนสันติภาพให
ภาคประชาสังคมรวมสรางสันติสุข” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 10 มิ.ย.) 
 

ภาคประชาสังคมรวมกันสรางสันติภาพ 
“จัดคูขนานกันไปกับภาคประชาคมที่วันนี้ทาง ม.อ.ตานี จัดอีกหนึ่งเวทีเพ่ือพูดคุยกันเรื่อง
การเดินหนาสูสันติภาพ” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 10 มิ.ย.) 

 

“ขอเสนอของภาคประชาสังคมตอกระบวนการ BRN ใหทบทวนการกระทําท่ีเปาหมาย
ออนแอ” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 10 มิ.ย.) 
 

“ทํา RoadMap หรือแผนที่เดินทางสูสันติภาพของสภาประชาสังคมชายแดนใต”  
(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 10 มิ.ย.) 

 
ประชาสังคมตองมีสวนรวมในการเสนอขอคิดกับทั้งสองฝาย 

“การพูดคุยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ ปชช.ทั่วไปรวมทั้งภาคประชาสังคมจะตองเขาไปมีสวน
 รวมในการเสนอขอคิดเห็นใหกับท้ังสองฝาย” (พล.ต.ต.จํารูญ เดนอุดม, 10 มิ.ย.) 

 

“Road Map เปนสวนหนึ่งที่ท้ังสองฝายตองรับฟงเพ่ือชวยใหหาขอสรุปไดงายมากข้ึน” 
(พล.ต.ต.จํารูญ เดนอุดม, 10 มิ.ย.) 

 
4. ประคับประคองสันติภาพ 

  วาทกรรมที่วางอยูบนฐานคิดของ “เครือขายนิรภัยเพื่อประคับประคองสันติภาพ” หรือ Safety Net  เพ่ือ
ชวยผลักดันและประคับประคองใหกระบวนการสันติภาพดําเนินตอไปได โดยเฉพาะผูคนธรรมดาสามัญท่ีจะตองมีชีวิต
อยูทามกลางความขัดแยง ไมมีวิธีการอ่ืนที่ดีกวาแนวทางสันติภาพ โดยเฉพาะผูที่ผานการสูญเสียไมตองการที่จะตอง
กลับไปอยูในภาวะที่ตองสูญเสียอีก 
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 ไมอยากใหกระบวนการสันติภาพยุติลง 
“เราก็ไมอยากใหการพูดคุยตองยุติลง เราก็เลยอยากมีสวนรวมที่จะหาแนวทางเพ่ือนําไปสูสันติภาพ

ใหเกิดข้ึนไดเร็วที่สุด” (มาเรียม บินเยาะห, ที่ปรึกษากลุมเซากูนา, กลุมสงเคราะหหญิงหมาย, 10 มิ.ย.) 
 
 
กระบวนการสันติภาพเดินหนาตอไปได 
“มีความคาดหวังที่สอดคลองกันวา ในการพูดคุยรอบใหมจะเห็นการประนีประนอมของทั้งสองฝาย 
ซึ่งจะทําใหกระบวนการสันติภาพเดินหนาตอไปได” (โนเบิรต โรเปอร, 11 มิ.ย.) 

  

“การประนีประนอมระหวางขอเรียกรองของทั้งBRN และทางฝายรัฐบาลหาจุดกลางใหได” 

 (ศรีสมภพ, 11 มิ.ย.) 
 

“มันคงไมใชการแลก เพราะวาหัวขอที่พูดคุยกันตอเนื่องมาเปนเรื่องลดเหตุความรุนแรง มันก็มี
พัฒนาการมาวาจะทําใหมันเปนรูปธรรม” (เลขาธิการ สมช., 14 มิ.ย.) 
 

“ประจวบเหมาะกับเดือนรอมฎอนก็เลยคิดวาจะเอาจุดตรงนี้ที่แสดงออกถึงความจริงใจตอกัน” 
(เลขาธิการ สมช., 14 มิ.ย.) 
 

“เราก็จะตองนํากลับมารับฟงและดําเนินการพิสูจนทราบกันตอไป” (เลขาธิการ สมช., 14 มิ.ย.) 
 

5. สันติวิธี แนวทางทางการเมือง 
  วาทกรรม “สันติวิธี” ยังคงปรากฏอยูบางในการรายงานขาวชวงเดือนมิถุนายนนี้ โดยเปนวาทกรรมที่หยิบยก
มากจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่เคยมีประสบการณในพ้ืนที่ความขัดแยงมากอนยืนยันวาแนวทางสันติวิธีเปน
แนวทางท่ีใชการแกปญหาเพ่ือหายุติทางการเมืองยังเปนแนวทางท่ีดีที่สุด 
 

“ฝายที่เก่ียวของกับสถานการณความขัดแยงไดหันมาพูดคุยในที่สุด นับเปนการนําไปสูขอยุติทางการเมืองเพื่อ
แกปญหา” (ศ.แอนเดรีย เค โมนาร, ผูเชี่ยวชาญดานความขัดแยง สถาบันสันติศึกษา ม.อ.,12 มิ.ย.) 

 

6. การพูดคุยในกรอบรัฐธรรมนูญ 
  วาทกรรมเรื่องการพูดคุยยังคงเปนไปตามกรอบรัฐธรรมนูญยังมีปรากฏอยูตลอดมาถึงเดือนมิถุนายน โดยวาท
กรรมนี้มีรายละเอียดที่แตกตางอยูประการหนึ่งคือ มุมมองวาดวยขอเรียกรอง 5 ขอของบีอารเอ็น ยังคงอยูภายใต
รัฐธรรมนูญซึ่งไมไดมีขอเสนอใดที่ขัดแตอยางใด ซึ่งเปนตัวชี้วัดวา กระบวนการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ ยังควรที่จะ
เดินหนาตอไป 
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ขอเสนอ 5 ขอยังอยูในกรอบรัฐธรรมนูญ 
“รัฐควรรับขอเสนอของ BRN ไวพิจารณา เนื่องจากไมมีขอเสนอขอใดที่ขัดกับหลัก รธน.ไทย” 

( เลขาธิการ ศอ.บต., 11 มิ.ย.) 
 
 

7. ไมใชตัวจริง  
  จากการศึกษาพบวาวาทกรรมที่กลาวพาดพิงถึง “ฮัสซัน ตอยิบ” วา “ไมใชตัวจริง” โดยพยายามหาชุด
คําอธิบายตางๆ เพ่ือยืนยันวาเขาไมใชตัวจริง ผานลักษณะเฉพาะตางๆ เชน ความสามารถในการควบคุมความรุนแรง
ตามขอตกลงในเดือนรอมฎอน ความขัดแยงภายในขบวนการ เปาหมายทางการเมืองสูงสุด ซึ่งพบเปนวาทกรรมยอย
ดังนี้ 

 
ความขัดแยงระหวางฮัสซันกับ อับดุลเลาะห แวมานอ 
“เกิดความขัดแยงภายในระหวางฝายการเมืองที่นําโดยนายฮัซซัน และฝายการทหารที่นําโดยนายอับ
ดุลเลาะ แวมานอ ซึ่งไมเห็นดวยกับการพูดคุยฯ ทําใหเกิดขอเสนอ 5 ขอเพ่ือเปนอุปสรรคใหการ
พูดคุยเดินหนาไมได” (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 11 มิ.ย.) 
 
พิสูจนศักยภาพ BRN วาสามารถสื่อสารกับแนวรวมไดจริงหรือไม 
“เปนการพิสูจนศักยภาพของกลุมBRN วาจะสื่อสารกับแนวรวมไดจริงหรือไม”  
(ณัฏฐา โกมลวาทิน, 14 มิ.ย.) 
 
“ผูเชี่ยวชาญที่ศึกษาโครงสรางของBRN แนะนําวาการที่จะพูดคุยฯ ใหไดผลจะตองคุยกันกับแนวรวม
และแกนนําของกลุมดวย” (ณัฏฐา โกมลวาทิน, 11 มิ.ย.) 

 

“เชื่อวาไมงายที่ฮัสซัน จะสื่อสารไปยังขบวนการไดอยางทั่วถึง”  
(วราวิทย ฉิมมณี อางถึง พล.อ. สําเร็จ, 11 มิ.ย.) 
 
สภา DPP  ไมมีลักษณะของการสั่งการแตทําหนาที่แคชี้แนะ 
“ความสัมพันธระหวาง BRN ที่เปนคนที่นั่งคุยกับเราเปนสภา DPP”  

(สุณัย ผาสุข, ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย, 11 มิ.ย.) 
 

“แต จูแว คือกําลังรบในพ้ืนที่  มันไมมีลักษณะของคําสั่งการ ในปจจุบัน สภา DPP เต็มที่ก็เปนไดแค
ผูชี้แนะ” (สุณัย ผาสุข, ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย, 11 มิ.ย.) 
 

“แตละเซลลจะไดรับคําชี้แนะเหลานี้ในความชาเร็วตางกัน การเขาถึงและไดรับมาแลวจะปฏิบัติตาม
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เปน 100% เต็มก็ไมใช” (สุณัย ผาสุข, ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท วอทช ประเทศไทย, 11 มิ.ย.)  

 
สรุปวาทกรรมที่พบในรายการที่นี่ไทยพีบีเอส  

จากการศึกษาวาทกรรมที่พบในรายการขาวที่นี่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอส พบวา 
รายการที่นี่ไทยพีบีเอสมีการเกาะติดขาวการพูดคุยสันติภาพมาอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจรูความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินการนี้มากอนจึงเริ่มดําเนินขาวเหลานี้มากตั้งแตกอนการลงนามขอตกลงทั่วไปฯ จากการศึกษาวาทกรรมที่พบ
รายการขาวที่นี่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอส พบวามีวาทกรรมดังตอไปนี้   

  
โดยวาทกรรมการพูดคุยภายใตรัฐธรรมนูญ เปนประเด็นที่ถูกรายงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีการย้ําและสรางความชอบธรรมนี้ตอผูชมวาไมมีผลตอการมีพัฒนาการไปสูการแบงแยก
ดินแดน  

 

วาทกรรมเอกภาพของฝายการเมืองและฝายการทหาร ถูกย้ํามาตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ซึ่ง
เปนหวงเวลาในชวงเริ่มตนภายของการดําเนินการพูดคุยสันติภาพ ที่พบความไมลงรอยกันของฝายนโยบายที่กุม
ทิศทางความมั่นคงท้ังจากฝายการทหารและการเมือง 

 

วาทกรรมมาเลเซียรูปญหาดี/ มาเลเซียเปนพระเอก เปนวาทกรรมที่สะทอนทาทีไมไววางใจตอประเทศ
เพ่ือนบานซึ่งรับหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการดําเนินการพูดคุยรวมถึงคลางแคลงใจตอ
ผลประโยชนทับซอนของมาเลเซีย วาทกรรมนี้พบมากในชวงกอนการดําเนินการพูดคุยในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 

 
วาทกรรมตองไววางใจระหวางกัน/ พูดคุยระหวางกันดวยความจริงใจ เปนวาทกรรมที่พยายามสะทอน

ความหมายเพ่ือที่จะโนมนาววาการแกปญหาดวยการพูดคุยคือทางออกที่ยืนอยูบนหลักของการไมใชความรุนแรงและ
สันติวิธีโดยวาทกรรมนี้พบในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

 

วาทกรรมความรุนแรงไมลดลงและฮัสซันเปนตัวจริงหรือไม เปนวาทกรรมที่พบวามาควบคูกับไปจากการไม
สามารถอธิบายสาเหตุความรุนแรงวาเหตุใดจึงไมลดลงหลังจากการดําเนินการพูดคุยซึ่งจะถูกอางอิงไปถึงวาทกรรม
และฮัสซันเปนตัวจริงหรือไม ซึ่งสะทอนความหมายวาเขาสามารถที่จะมอํีานาจในการบังคับบัญชาฝายการทหารได
จริงและสั่งการใหหยุดความรุนแรงไดหรือไม วาทกรรมนี้จึงพบไดอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือน
มิถุนายน 

 

วาทกรรมบีอารเอ็นไมเปนที่นาไววางใจ เปนวาทกรรมที่สะทอนความหมายของความเคลือบแคลงตอปารตี้
B อยางบีอารเอ็น โดยจะพบวาเปนความตอเนื่องจาก วาทกรรมมาเลเซียรูปญหาดี/ มาเลเซียเปนพระเอก ซึ่งเปน
ทาทีไมไววางใจกับมาเลเซียเชนกัน วาทกรรมนี้สะทอนความรูสึกที่ไมม่ันใจและเชื่อถือของการดําเนินการพูดคุยแบบ
เปด ที่ชวงชิงความไดเปรียบเสียเปรียบทางการทูตอยูตลอดเวลา วาทกรรมนี้จึงพบมาอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
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กุมภาพันธเบาบางลงในเดือนมีนาคมและมีการเสนออยางตอเนื่องในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 

 

วาทกรรมการยกระดับจากปญหาหาภายในสูการรับรองสถานะของบีอารเอ็น เปนวาทกรรมที่สะทอน
ความวิตกกังวลตอการพูดคุยในทางเปดเผยกับบีอารเอ็น ตั้งแตบนโตะเจรจาวาจะถือเปนการรับรองและยกระดับ
สถานภาพขององคกรตอตานรัฐ ตั้งแตการลงนามขอตกลงทั่วไปและขอเรียกรอง 5 ขอจากบีอารเอ็นที่ของให OIC 

ตัวกลางซึ่งเกรงวาจะเปนการนําไปสูการเรียกรองเอกราชของบีอารเอ็นในอนาคต โดยวาทกรรมนี้พบสองชวงคือเดือน
เมษายนและมิถุนายน 

นอกจากนี้ยังพบวาทกรรมอ่ืนๆ ที่นาสนใจเชน วาทกรรมทักษิณอยูเบื้องหลังการพูดคุย ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ไปถึงความขัดแยงทางการเมืองระดับชาติที่มักถูกเสนอขอมูลเหลาผานทางพรรคฝายคาน วาทกรรมสงครามยืดเยื้อ 
ซึ่งเปนชุดคํายุทธวิธีแบบสงครามกองโจรมาอธิบายปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือวา วาทกรรม
ประคับประคองสันติภาพ/ประชาสังคมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ ซึ่งเปนวาทกรรมใหมๆ นอกเหนือจากวาท
กรรมแบบ “สงคราม” ที่เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวมกันสรางกระบวนการสันติภาพใหเกิดขึ้น (ดู
รายละเอียดในตารางที่ 2) 
 

ลักษณะของการรายงานขาว 
ลักษณะของการรายงานขาวกระบวนการสันติภาพของรายการที่นี่ไทยพีบีเอสพบวา มีการเกาะติดการ

รายงานขาวในประเด็นดังกลาวอยางสม่ําเสมอ แตมักมีทาทางของการตรวจสอบ ลังเลสงสัยตอกระบวนการสันติภาพ 
คอนขางมาก รวมถึงมักใชภาษาในการอธิบายความดวยศัพทแสงทางยุทธวิธีแบบการรายงานขาวสงคราม นอกจากนี้
ยังมีรูปแบบของรายการที่ซอนกัน ดวยการมองเรื่องราวที่ตอเนื่องผานผูสื่อขาวหลายคน หลายชิ้นขาว ซึ่งทําใหมีแงมุม
ที่หลากหลายกันออกไป 
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กมุภาพันธ ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน 

-การพูดคยุภายใต ้
กรอบ 
รัฐธรรมนูญ  /  ไมม่ี
แบง่แยกดนิแดน 
 

-การพูดคยุภายใต ้
กรอบรัฐธรรมนูญ 

-การพูดคยุภายใต ้
กรอบรัฐธรรมนูญ 
 

-ขอ้เสนอ  5  ขอ้ยังอยู่
ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
 

-ขอ้เสนอ  5  ขอ้ยังอยู่
ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
 

-เอกภาพของฝ่าย
การเมอืงและ
การทหาร 
 
-มาเลเซยีรูปั้ญหานดีี
ไวใ้จไมไ่ด ้

-เอกภาพของฝ่าย
การเมอืงและ
การทหาร 
 
-มาเลเซยีเป็นพระเอก 
 

   

 -ตอ้งไวว้างใจระหวา่ง
กนั 

-พูดคยุระหวา่งกนั
ดว้ยความจรงิใจ 

  

 -ความรุนแรงยังไม่
ลดลง 
 
-ตวัจรงิหรอืไม่ 

-ความรุนแรงไมล่ดลง 
 
-ตวัจรงิหรอืไม่ 

-ความรุนแรงไมล่ดลง 
 
-ฮัสซนัไมใ่ชต่วัจรงิ 
 

 
 
- ฮัสซนัไมใ่ชต่วัจรงิ 
 

-บอีารเ์อ็นไมเ่ป็นทน่ีา
ไวว้างใจ 
 

 -บอีารเ์อ็นไม่จรงิใจ 
 

-บอีารเ์อ็นไมเ่ป็นทน่ีา
ไวว้างใจ/ปฏบิตักิาร
แยกดนิแดนโดยฝ่าย
การเมอืงและ
ตา่งประเทศในการ
พูดคยุ 

-บอีารเ์อ็นไมเ่ป็นทน่ีา
ไวว้างใจ 
 

  -การยกระดับจาก
ปัญหาหาภายในสูก่าร
รับรองสถานะของบี
อารเ์อ็น 
 

 -การยกระดับจาก
ปัญหาไปสูน่านาชาต ิ
 

-แกปั้ญหาดว้ย
แนวทางสนัตวิธิ ี

-พูดคยุ  vs เจรจา -ลม้โตะ๊เจรจา/การ
พูดคยุจะไปตอ่ได ้
หรอืไม่ 

-สงครามยดืเยอื 
 

-ประคับประคอง
สนัตภิาพ/ประชา
สงัคมสนับสนุน
กระบวนการสนัตภิาพ 

 -ทักษิณอยูเ่บอืงหลัง
การพูดคยุ 
 

 -ปัญหาภายใน
ขบวนการเอง 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงวาทกรรมที่ปรากฏในรายการขาวท่ีนี่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบเีอส 

 
7.3 วาทกรรมของ Puloinfo.org 

 เวบไซตที่ถือวาไดเปนกระบอกเสียงที่สําคัญของ “องคกรปลดปลอยสหปตตานี”หรือ  Patani United 

Liberation Organization (PULO) ก็คือ เวบไซต Puloinfo.org ซึ่งทําการสื่อสารหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย มลายูและอักษรยาวี 
  
 ทาทีของพูโลตอกระบวนการสันติภาพ เราจะพบวาพูโลไดออกแถลงการณมีทาทีตอเรื่องนี้ มาตั้งแตการลง
นามครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 โดยเนื้อหาในแถลงการณทาทีเห็นดวยตอการลงนามสันติภาพในครั้งนี้ ทาที
ของพวกเขาแสดงออกมาใน 3 ชวงเทานั้นก็คือ ตั้งแตวันลงนามเพ่ือพูดคุยสันติภาพในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 กอน
การพูดคุยครั้งแรก 1 วัน ในวนัที่ 27 มีนาคม 2556 และกอนการพูดคุยครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 กอนการ
พูดคุยหนึ่งสัปดาห 
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กุมภาพันธ 
 ประเด็นในแถลงการณและขอถกเถียง 
 แถลงการณเห็นดวยตอทาทีของรัฐไทยตอการริเริ่มในการเจรจาสันติภาพ 
 
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ 2556 ดังนี้ 

1. การพูดคุยคือวิธีการแกปญหาอยางสันติ 
ทาทีของ Pulo.info ตอการพูดคุยสันติภาพเปนไปในทางบวก มีทาทีที่เห็นดวยตอการพูดคุยสันติภาพ โดย

เนนไปที่การสื่อสารตอรัฐไทยและมาเลเซียใหดําเนินการในครั้งนี้ใหลุลวง ทวงทํานองของการนําเสนอเปนใชรูปแบบ
แถลงการณและไมมีการระบุชื่อผูเขียน โดยแถลงการณ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ในวันลงนามขอตกลง
ทั่วไป มีวาทกรรมที่นาสนใจดังนี้ 
  

“ยินดีตอการตัดสินใจของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยที่ขอใหมาเลเซียอํานวยความสะดวก ในการเจรจาเพ่ือยุติ
ความขัดแยงในเขตยึดครองของไทย” 

 

“เราหวังวามาเลเซียมีความจริงใจและสามารถชวยจัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรวมเจรจาในครั้งนี้  เราคาดหวังที่จะ
ไดรับเชิญการพบปะกับผูแทนของรัฐบาลราชอาณาจักรไทยอยางสวัสดิภาพและปลอดภัยในการรับฟง
ขอเสนอตางๆในความพยายามเพ่ือหยุดยั้งความรุนแรงและยุติความขัดแยงอยางสันติ” 

 

มีนาคม 
ประเด็นในแถลงการณและขอถกเถียง 

 แถลงการณตอบโตกลุมนายซัมซูดิง คานและอุสตาซฮัสซัน ตอยิบ 
 
วาทกรรม 
 จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้ 

1. ขาดการมีสวนรวมในสันติภาพกับพูโล 

ทาทีของ Puloinfo ในครั้งนี้มีทาทีที่เปลี่ยนไปจากครั้งแรก โดยที่เวบไซตพูโลอินโฟ ซึ่งเปนกลุมของ นายกัสตู
รี มะกอตอ แกนนํากลุมพูโล เริ่มมีปญหาภายในกลุมของพูโลที่แตกออกไปหลายปก โดยในแถลงการณครั้งพยายามที่
จะตอบโตกับกลุมของนายซัมซูดิงคานและ เตงกู มะหยุดดิน และมีการโจมตีบทบาทของนายฮัสซัน ตอยิบ วาอาจ
ไมใชตัวแทนของกลุม BRN ที่แทจริง สวนหนึ่งมีผลมาจากในชวงแรกของการพูดคุยไมมีการดึงกลุมพูโล ซึ่งเคลื่อนไหว
อยูในยุโรป หันมาเขารวมดวย ซึ่งถือไดวาเปนปรากฏการณที่นาสนใจของการมองภาพขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือ
เรียกรองเอกราชของปาตานี โดยในแถลงการณครั้งที่ 2 กอนการพูดคุยครั้งที่แรกหนึ่งวัน คือวันที่ 27 มีนาคม 
2556 มีวาทกรรมที่นาสนใจดังนี้ 
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“เราในนามของกลุมแนวรวมปลดปลอยปาตานี เบอรซาตู (PULO-MKP) ที่นําโดย กัสตูรี มะหโกตา ในฐานะ
ประธานการขับเคลื่อนนี้ ขอประกาศโดยทั่วกันวา: 

 

“ไมไดมีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยกับ กลุมที่นําโดย ฮัซซัน ตอยิบ ที่อางวาเปนตัวแทนกลุม  BRN 

 

“PULO-MPK เปนกลุมเคลื่อนไหวที่แตกตางจากกลุม PULO-PERDUAN ที่นําโดย เตงกู มะหยุดดิน II และ 
PULO-P4 ที่นําโดย ซัมซูดดิน คาน 

 

“เมื่อกลาวถึงองคกร PULO ขอใหระบุชื่อตอทายหรือชื่อของผูนําองคกร” 

 

เมษายน 
ประเด็นในแถลงการณและขอถกเถียง 

 วิพากษวิจารณกระบวนการสันติภาพวา สันติภาพที่แทจริงนั้นตองมาจากการยอมรับความเปนเจาของของ
ชาวมลายูปาตานี 
 
วาทกรรม 

จากการศึกษาพบวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในชวงเดือนเมษายน 2556 ดังนี้ 
1. “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” (self-determination) 

  ในหวงเวลากอนที่ Puloinfo จะออกขอเขียนนี้ในเวบไซตนั้น มีขาวของการติดปายปริศนาเขียนเปนภาษา
มลายู อักษรรูมี หลายพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเนื้อหาวิพากษวิจารณกระบวนการสันติภาพวา 
สันติภาพที่แทจริงนั้นตองมาจากการยอมรับความเปนเจาของของชาวมลายูปาตานี รวมถึงสิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมของตนเอง (self-determination) โดยไดพยายามปฏิเสธวาพูโลไมมีสวนในการแขวนปายผาดังกลาวแตอยางใด 

 
โดยมีแถลงการณครั้งที่ 3 กอนการพูดคุยครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2556 ออกมากอนการพูดคุยหนึ่งสัปดาห

มีเนื้อหาดังนี้ 
 
“สันติภาพไมอาจเกิด ตราบที่ความเปนเจาของไมถูกยอมรับ” 

 
“กระบวนการพูดคุย จะไมประสบความสําเร็จและจะไมยอมรับโดยเด็ดขาด ตราบใดที่ฝงรัฐไทย ยังดื้อดาน
และไมตองการยอมรับวา "ชนชาติมลายู ปาตานี" แตกตางจากชาติพันธุไทยและแผนดิน Patani เปนสิทธิ
ครอบครองของชนมลายูปาตานี ซึ่งอยูในสถานะถูกยึดครองโดยประเทศไทย” 

 

“อยางไรก็ตาม พวกเราตองการยืนยัน ณ ที่นี้วา เรา (พูโล) ไมไดมีสวนรวมในการติดปายผาดังกลาว” 
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สรุปวาทกรรมของกลุมพูโลในเวบ Puloinfo.org  
วาทกรรมหลัก ของพูโลจะพบวา มีทิศทางที่ “เห็นดวย” กับการพูดคุยสันติภาพ แตเนื้อหากลับไปเกี่ยวโยง

สัมพันธการชวงชิงการนําภายในกลุมขบวนการกันเสียเองโดยพยายามที่จะเขามามีสวนรวมในการพูดคุยสันติภาพครั้ง
นี้ โดยพยายามยืนหลักแนวทางสันติภาพ ซึ่งสอดคลองกับจุดยืนทางนโยบายและความถนัดของการเคลื่อนไหวของ
พุโลเองก็คือ แนวทางการตางประเทศและสิทธิมนุษยชน 

 
นอกจากนี้ยังพบในแถลงการณครั้งที่สามจะพยายามในการเสนอ วาทกรรมของประชาชนในพื้นท่ีจะตองมี 

“สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” (self determination) 
 
ขอสังเกตประการหนึ่งตอทาทีของขบวนการพูโลก็คือ เปนทาทีท่ีแสดงออกตอกระบวนการสันติภาพไมคอย

ชัดเจนนัก ดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณอยูเสมอ อนึ่งอาจมีผลมาจากสวนใหญมีบทบาทหนาที่ในฝาย
การเมือง การตางประเทศที่พูโลดําเนินการเคลื่อนไหวตอเนื่องเสมอมา รวมถึงความแตกแยกของกลุมพูโลมีดวยกัน
หลายกลุม รวมถึงมักจะตอบโตทาทีของกลุมบีอารเอ็น ซึ่งนําโดยนายฮัสซัน ตอยิบอีกดวย ซึ่งอาจมีนัยถึงการอยากเขา
มามีสวนในโตะการพูดคุยสันติภาพที่กัวลาลัมเปอรดวยก็เปนไปได 
 
7.4 วาทกรรมของ “อัมบรานิวส” Ambranews 

Ambranews วากันวาในบรรดาของเวบไซตที่มีบทบาทดั่ง proxy ของกลุมที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด ของผูที่แสดง
ความคิดเห็นตางจากรัฐ โดยเมื่อพิจารณาภาษาและเนื้อหาที่พวกเขาใช  ทั้งเปนกลาวขวัญกันมากในเวบบอรดและ
โซเชียลมีเดียที่ใชภาษาไทยวาพวกเขาวิพากษวิจารณอยางหนักตอแนวทางและนโยบายของรัฐตอการดําเนินการ
พูดคุยสันติภาพ  ทั้งยังประณามการใชความรุนแรงของรัฐ แกขาวใหฝายตรงกันขามกับรัฐ เวบไซตนี้ยังเคยโดนสั่งปด
ไปในชวงตั้งหลัง 28 กุมภาพันธ 2556 จนไดรับการเผยแพรอีกครั้งในเดือนเมษายนปเดียวกัน 

 

Ambranews มีขอเขียนคอนมากในชวงเดือนเมษายน 2556 คือ 9 บทความในเดือนพฤษภาคม มีเพียง 2 

บทความและมีบทความเพียงชิ้นเดียวในเดือนมิถุนายน เนื้อหาของ Ambranews มีทาทีไมเห็นดวยไมเชื่อม่ันกับ
กระบวนการสันติภาพทั้งยังวิพากษวิจารณท้ังฝายรัฐไทยและตัวแทนของฝาย BRN อีกดวย วาทกรรมที่พบในการ
นําเสนอของ Ambranews มีรายละเอียดดังนี้ 
 
เดือนเมษายน 

ประเด็นและขอถกเถียง 
 วิจารณกระบวนการสันติภาพในชวงเดือนเมษายน 2556 
 
วาทกรรม 
 มีการเขียนบทความวิจารณกระบวนการสันติภาพในชวงเดือนเมษายน 2556 โดยพบวาทกรรมดังตอไปนี้ 

1. การพูดคุยคือ “ละครเจรจาสันติภาพ” 
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“หลังจากท่ีฝายรัฐบาลไทยไดเริ่มแสดงละครเจรจาสันติภาพ โดยยืมประเทศเพ่ือนบานเปนโรงแสดงนั้น 
และดูทาทีจะเปนละครยาว ดวยการหวังวาจะสามารถสลายกลุมนักรบเพ่ือเอกราชปาตานีได โดยเฉพาะ
ความคิดจะตอนนักรบปาตานี เหมือนกับที่รัฐบาลฟลิปปนสไดดําเนินกับกลุมกองกําลังโมโร ในมินดา
เนา” (7 เมษายน 2556) 

“ประชาชนก็ไมมั่นใจในกระบวนสันติภาพที่ดําเนินการโดยรัฐบาลไทยกับกลุมท่ีอางตัววาเปน BRN จะ
สามารถนําไปสูสันติภาพไดหรือไม” (8 เมษายน 2556) 

“นี้คือขอพิสูจนวา กลุมที่รัฐไทยกําลังพูดคุยดวยไมใชตัวแทนที่มาจากกลุมปฏิบัติการในพ้ืนที่  

(12 เมษายน 2556)  

2. ไมเห็นดวยกับการวางกรอบเจรจาภายใตรัฐธรรมนูญไทย 

“ชาวบานตอบวา พวกเขาไมเห็นดวยกับการเจรจาภายใตกรอบรัฐธรรมนูญไทย เนื่องจากไมยุติธรรมตอ
ทุกฝาย กฎหมายระหวางประเทศสามารถนํามาใชในกรณีนี้ได เนื่องจากไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศแลว ซึ่งหมายถึงทั้งสองฝายเชนกัน ทําไมรัฐบาลไทยถึงไมยอมใชกฎหมายระหวางประเทศ นี้
หรือความจริงใจในการดําเนินการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต” (7 เมษายน 2556) 

 

“ปรากฏขอความบนถนนวา “เจรจา บาฮง (เจรจาหลอกลวง) ฟาตอนี ตองไดเอกราช” นี้แสดงใหเห็นวา 
กลุมนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี ยังคงยึดมั่นในธงเอกราช และไมมีความเชื่อมโยงใดๆ กับกลุมที่อางตัววา
เปนผูนําสั่งการนักรบในพ้ืนที่ (12 เมษายน 2556) 

 
3. ไมเชื่อม่ันการดําเนินการโดยรัฐบาลไทย 

“เฉลิม (อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี) ตองทบทวนตัวเอง และนายกฯยิ่งลักษณ ตองเอาผิดโดยการแตงตั้ง
คนอ่ืนมาทํางานแทน คนที่เหมาะสมกวานี้ และไมไดถูกบังคับเหมือนเฉลิม” (9 เมษายน 2556) 

“อยาบังคับเขาอีกเลย ปลอยใหเขาเมา, หลอกลวง, คุยโม-โออวดในสภา โดยที่ไมตองเกี่ยวของกับปญหา
ชายแดนใตอีกเลย” (9 เมษายน 2556) 

“รัฐบาลไทยหยุดหลอกลวงประชาชนจังหวัดชายแดนใต แตตองดําเนินเพ่ือฟงวา สันติภาพแบบไหนที่
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต ตองการ (12 เมษายน 2556) 

“แตรัฐบาลไทยก็ยังคงยืนยันจะใหมีการพูดคุยตอเนื่องไปอีก ทําไมรัฐบาลไทยไมฟงเสียงของประชาชน? 

(12 เมษายน 2556) 
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“มีเพียงการโฆษณาชวนเชื่อวา ประชาชนตองการอยางนั้น อยางนี้ ทั้งๆ ที่ทั้งหมดนั้นเปนเพียงสิ่งที่
รัฐบาลไทยตองการจะสื่อเอง” (12 เมษายน 2556) 

“เขาคิดเพียงวาจะทําอยางไร ที่จะไมใหฝายนักรบเพ่ือเอกราชปาตานีมีโอกาสปฏิบัติการเพียงอยางเดียว 
แตเขายังไมคิดถึงวา ทําไมถึงมีเหตุการณรายวัน เขายังไมไดนึกถึงสันติภาพที่แทจริงที่ประชาชนที่นี้
ตองการ เพราะอยางนั้นเขาจึงลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เพ่ือมานอนพักผอนเพียงอยางเดียว และมีบอดี้
การดรายรอบอยางใกลชิด” (18 เมษายน 2556) 

“เฉลิมยังคงไมเขาใจสถานการณและเง่ือนไขของจังหวัดชายแดนใต ถาความคิดของเขายังมีเพียงเทานี้ 
คงอีกนานที่ประชาชนจังหวัดชายแดนใตจะไดพบกับสันติภาพที่แทจริง อีกท้ังผูที่มีหนาที่เฉพาะสําหรับ
การปญหาชายแดนใตยังคงเปน “ขี้เมา” คุยโมโออวด และชอบคอรัปชั่น” (18 เมษายน 2556)  

เดือนพฤษภาคม 
ประเด็นในแถลงการณและขอถกเถียง 

 เหตุกราดยิงน้ําชาในจังหวัดปตตานี จนทําใหมีผูเสียชีวิต 6  ศพ หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 3 

ขวบเสียชีวิต 
 
วาทกรรม 

มีการเขียนบทความวิจารณกระบวนการสันติภาพในชวงเดือนพฤษภาคม 2556 มีเหตุการณท่ีสําคัญก็คือ เหตุ
กราดยิงน้ําชาในจังหวัดปตตานี จนทําใหมีผูเสียชีวิต 6  ศพ หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 3 ขวบเสียชีวิต
และยังพบใบปลิวทิ้งในที่เกิดเหตุเขียนวา “นี่คือการแกแคนเพ่ือผูบริสุทธิ์”  โดยพบวาทกรรมดังตอไปนี้ 

1. ไมเชื่อม่ันการดําเนินการโดยรัฐบาลไทย 

“ในครั้งนี้เปนอีกเหตุการณยิงผูบริสุทธิ์เสียชีวิตและมีการโยนความผิดวา เหตุการณดังกลาวเปนการกระทํา
ของ BRN ที่ไมเห็นดวยกับการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้” (2 พฤษภาคม 2556)   

“เกิดคําถามขึ้นมาจากคนที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตวา อะไรคือประโยชนของการมีดานตรวจ ที่ถูกสราง
ในพ้ืนที่ หรือถูกสรางมาเพ่ือความยากลําบากของประชาชนพ้ืนที่โดยปราศจากประโยชนอ่ืน” (2 พฤษภาคม 
2556)   

“การใสรายปายสีนักรบเพ่ือเอกราชปาตานีในครั้งนี้ เพ่ือกดดันใหรัฐบาลไทยรีบรับขอเสนอท้ัง 5 ขอดังกลาว
และมีหลายกลุมในรัฐไทยที่ไมยอมรับขอเสนอดังกลาวได” (2 พฤษภาคม 2556)   

“กลางวันลาดตระเวนสงยิ้มใหประชาชนจังหวัดชายแดนใต แตกลางคืน คือฆาตกร นี้คือความจริงในจังหวัด
ชายแดนใต ในวันนี้” (2 พฤษภาคม 2556)   
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“เทคนิคในลักษณะดังกลาวไมตางอะไรกับการยิง 6 ศพในรานน้ําชา ในเมืองปตตานี ที่ทหารใชชีวิตคนเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการยื้อผลประโยชนในอุตสาหกรรมความมั่นคง นี่คือหนึ่งในนโยบายทหารเพื่อเก็บใครก็ตามที่
ทหารสงสัย” ” (10 พฤษภาคม 2556)   

 

“ถายังจําไดในปที่ผานมา ที่ประยุทธ จันโอชา ไดใหสัมภาษณตอนักขาววา วิธีการแกปญหาชายแดนใตคือ 
“พวกเราจะฝกทหารใหเปนกองโจร” การยิงในลักษณะดังกลาว เปนกรณีเดียวกันกับท่ียิงคณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดยะลา” (10 พฤษภาคม 2556)  

 

“กรณีท่ีชาวจังหวัดชายแดนใต ที่เปนเหยื่อของชั่วรายของทหาร ที่ตองการใหนักรบเพ่ือเอกราชปาตานี หรือ
แมกระทั่งประชาชนในพื้นท่ีเองเปนเหยื่อ ตราบใดที่ทหารยังคงประกาศวาจะฆาใครก็ตามเพ่ือแกแคน ทั้งนี้
เพ่ือเปนการสนองนโยบาย กองโจร เพ่ือฆาใครที่สงสัยและใสรายวาเปนโจรและผูกอความไมสงบ” (10 

พฤษภาคม 2556)   
 
เดือนมิถุนายน 

ประเด็นและขอถกเถียง 
 มีการเขียนบทความวิจารณกระบวนการสันติภาพในชวงเดือนมิถุนายน 2556 และมีเหตุการณที่สําคัญคือ 
การลอบวางระเบิดปนใหญนางพญาตานีที่หนามัสยิดกรือเซะ โดยพบวาทกรรมดังตอไปนี้ 
 
วาทกรรม 

1. ไมเชื่อม่ันการดําเนินการโดยรัฐบาลไทย 

“พบวามีตราสัญลักษณที่ถูกประทับไวสวนขางของกระบอกปนใหญนั้นเปนตราสิงห ไมใชตราดั่งเดิมท่ีเปนรูป
ดอกชบา ซึ่งเปนกระบอกท่ีถูกวางไวหนากระทรวงกลาโหม” (12 มิถุนายน 2556) 

“การหลอปนใหญ เปนเพียงการคอรัปชัน เนื่องจากโลหะท่ีใชหลอปนมีความบางเปนสังกะสีเกาเทานั้น เปน
การคอรัปชั่นอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมความขัดแยง” (12 มิถุนายน 2556) 

 
สรุปวาทกรรมของ “อัมบรานิวส” (Ambranews) 
 จากการวิจัยวาทกรรมของเวบไซต“อัมบรานิวส” (Ambranews) ซึ่งพบขอเขียนในชวงเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม พบวามี 3 วาทกรรมที่ปรากฏในขอเขียนของเวบไซตนี้คือ วาทกรรมการพูดคุยคือ “ละครเจรจา
สันติภาพ”, วาทกรรมไมเห็นดวยกับการวางกรอบเจรจาภายใตรัฐธรรมนูญไทย, วาทกรรมไมเชื่อม่ันการ
ดําเนินการโดยรัฐบาลไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหากเวบไซตนี้เปนตัวแทนของกลุมความคิดเห็นของฝายที่ตอตานรัฐ
ไทยวา พวกเขาไมเห็นดวยตอการยินยอมที่จะดําเนินการพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย รวมถึงไมมีความเชื่อมั่นวารัฐไทย
จะมีความจริงใจตอการที่จะผลักดันใหการดําเนินการพูดคุยในครั้งนี้สําเร็จลุลวง  
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7.5 วาทกรรมของ บีอารเอ็น 
 เปนการยากที่สุดในการที่จะทําความเขาใจ ที่องคกรใตดินที่ปดลับมาอยางยาวนานถึงสิบป โดยที่ไมเคย
ปรากฏตัวอยางเปดเผยและสื่อสารกับสาธารณชนอยางเปนทางการ แมการปรากฏตัวของนายฮัสซัน ตอยิบ ในวันที่มี
การลงนามกันระหวางรัฐบาลไทยกับบีอารเอ็นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 แตก็ไมไดมีการใหสัมภาษณพิเศษแต
อยางใด กระทั่งวันที่ 26 เมษายน 2556  กอนจะมีการดําเนินการพูดคุยเปนครั้งที่ 2เพียง 3 วัน บีอารเอ็น จึงได
สื่อสารกับสาธารณะโดยมีแถลงการณเปนครั้งแรกผานยูทูปโดยไมมีการแจงตอผูอํานวยความสะดวกหรือฝายไทย
ลวงหนา โดยนายฮัสซันไดกลาวถึงวัตถุประสงคการสรางแนวรวมปฏิวัติแหงชาติชาวมลายูปาตานี  เพ่ือสรางอุมมะห
หรือประชาชาติที่มีความแข็งแกรงที่รวมเอาผูคนทุกเชื้อชาติไวในแผนดินปาตานีที่ตองตอสูเพื่อใหไดอิสรภาพและ
ความยุติธรรมสูงสุด โดยไดดําเนินการสื่อสารผานชองทางดังกลาวอยางตอเนื่องถึง 4 คลิปดวยกัน 

 

 การสื่อสารบีอารเอน็ที่ดูแข็งกราวนั้น ดังไดมีการวิเคราะหในตอนตนวาการแถลงและยื่นขอเรียกรองผานยูทูป
นั้น สามารถเรียกแรงสนับสนุนจากฝายปฏิบัติการไดมากท้ังยังเปนการเปนการสื่อสารเพ่ือรักษาและคงสภาพการนําใน
ฝายปฏิบัติการและมวลชนเอาไว 
 
วาทกรรมของบีอารเอ็น 
เดือนเมษายน 

ประเด็นและขอถกเถียง 
 คลิปของบีอารเอ็น เปนการสื่อสารอยางเปดเผยสูสาธารณะครั้งแรกของบีอารเอ็นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

ที่สรางความฮือฮาและการวิพากษวิจารณในสังคมเปนอยางมาก 
 
วาทกรรม  

1.  ขบวนการชาตินิยม ในฐานะนักตอสูเพื่อปลดแอกตนเองจากเจาอาณานิคม  
  คลิปที่ 1 เปนการสื่อสารอยางเปดเผยสูสาธารณะครั้งแรกของบีอารเอ็นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556โดย
อุสตาซฮัสซันและนายอับดุลการิมจะพบ การใชวาทกรรมในลักษณะของผานชุดคําดังตอไปนี้ 
 “นักสูเพื่อประชาชนปาตานี” 

 

 “เพ่ือเปนแนวรวมแหงชาติมาลายูปาตานี” 

 

 “เพ่ือชาวมลายูปาตานีอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” 

 

 “ชาวมลายูเปนอุมมะห (ประชาชาติ) ที่สามัคคีและแข็งแกรง” 

 
 “หลังเราไดรับอิสรภาพเราจะปกครองอยางยุติธรรมที่สุด” 
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 นอกจากนี้ยังไดยื่นขอเสนอ 5  ขอใหฝายไทยพิจารณา โดยเฉพาะขอเสนอขอสุดทายถือไดวาเปนการตอบโต
วาทกรรมกับวาทกรรมที่ฝายไทยผูกขาดมาอยางยาวนานวาเปนกบฏแบงแยกดินแดนก็คือ ขอเสนอที่วา (ดู
รายละเอียดในแถลงการณฉบับเต็มไดในภาคผนวก ก.) 

 

 “ขอ 5 ตองยอมรับวาบีอารเอ็นเปนขบวนการปลดปลอยปาตานีไมใชกลุมแบงแยกดินแดน” (เนนโดยผูวิจัย) 
 
เดือนพฤษภาคม 

ประเด็นและขอถกเถียง 
 มีแถลงการณผานยูทูบอีกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ที่มีนายอาดัมมูฮัมหมัด นอร หนึ่งในคณะผูแทนปารตี้ 
B เปนผูอานแถลงการณ ในประเด็นและเหตุผลอันเปนมูลเหตุสําคัญท่ีจะตองออกมาตอตานรัฐไทย  
 
วาทกรรม 

1. ขบวนการชาตินิยม ในฐานะนักตอสูเพื่อปลดแอกตนเองจากเจาอาณานิคม  
  มีแถลงการณผานยูทูบอีกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ที่มีนายอาดัมมูฮัมหมัด นอร หนึ่งในคณะผูแทนปารตี้ 
B เปนผูอานแถลงการณ โดยเนนไปเพื่อการขยายความจากแถลงการณในครั้งแรกรวมถึงประเด็นและเหตุผลอันเปน
มูลเหตุสําคัญท่ีจะตองออกมาตอตานรัฐไทย ที่พวกเขาใชคําวา “นักลาอาณานิคมสยาม” มีวาทกรรมดังกลาวปรากฏ
อยูผานชุดคําดังตอไปนี้ 
  

“นักตอสูปาตานี” 

 

 “แนวรวมปฏิวัติแหงชาติปาตานี” 

 

 “เหตุผลของการตองปลดปลอยจากอาณานิคม” 

 

 “การตอตานของประชาชน … ถูกบังคับ … ภายใตการกดขี่แบบอาณานิคม” 

 

 “ถูกกลืนดวยการศึกษา” 

 

 “ดินแดนอันสมบูรณแตประชาชนกลับยากจน” 
 

2. วาทกรรมการเปนเจาของดินแดนและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง 
 จากการอานแถลงการณและขยายความขอเรียกรอง 5 ขอโดยนายอาดัมนั้น มีประเด็นสําคัญก็คือ การ
เรียกรองใหรัฐไทยยอมรับ “สิทธิความเปนเจาของแผนดินปาตานี” ซึ่งไดถูกอธิบายความวาความขัดแยงที่ดําเนินมา
นั้นมูลเหตุหนึ่งมาจากสิทธิความเปนเจาของของชาวมลายูปาตานีถูกปฏิเสธ มีปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและการ
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กําหนดชะตาชีวิตโดยตัวเอง ทั้งในดาน การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งจะพบชุดคําท่ีแสดงถึง
วาทกรรม การเปนเจาของดินแดนและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง ดังตอไปนี้ 
 
 “พิทักษสิทธิชาวมลายูปาตานี” 

 

 “ความขัดแยงเกิดขึ้นจากสิทธิของชาวมลายูถูกยึดไป” (ขอ 4) 

 

 “รับรองความชอบธรรมจากประชาคมโลกโดยให OIC เปนตัวกลาง” 

 
 “ขอใหปลอยนักโทษทางการเมือง เพราะการตอสูเพื่อรักษาสิทธิปองกันตนเองคือสิทธิอันชอบธรรม” 
  

สี่วันตอมาบีอารเอ็นไดออกแถลงการณฉบับท่ี 3   ผานทางยูทูบอีกเชนกันโดยมีนายอับดุลการิม ซึ่งระบุวา
เปนฝายทางการทหารของขบวนการ ไดวิพากษวิจารณความไรเอกภาพและเรียกรองใหการพูดคุยสันติภาพเปน 
“วาระแหงชาติ” (ดูแถลงการณจริงในภาคผนวก ก.)  โดยยงัคงพบวาทกรรมในลักษณะของ  
 

3. ขบวนการชาตินิยมและวาทกรรมความไรเอกภาพของรัฐไทย 

 “สันติภาพของชาวปาตานีคือสันติภาพบนพื้นฐานที่แทจริง” 

 

“มีฝายที่เขาขางฝายรัฐบาล (นาจะหมายถึง รัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร) มีฝายที่เขาขาง มีฝายที่
เขาขางระบบศักดินา และมีอีกฝายหนึ่งที่รูสึกวาตัวเองกําลังสูญเสียผลประโยชน จึงกอใหเกิดเหตุรุนแรง” 

 

“คําเตือนถึงนักลาอาณานิคมสยาม: อยาใชความรุนแรงกับชาวปาตานี รวมถึง โตะอิหมาม ครู   ผูใหญบาน 
กํานัน (นายก?) อบต. อุสตาซ โตะครู และอ่ืนๆ” 

   
 “อยาใชความรุนแรงกับชาวปาตานี … มิฉะนั้นจะตอบโต” 

 

  “ตระหนักถึงความทุกขทรมานของประชาชนปาตานี การพูดคุยวันที่ 13 มิถุนายน จะยังคงดําเนิน  

ตอไป หลังจากรัฐสภาสยามยืนยัน (รับรอง) อยางเปนทางการ ขอเรียกรอง 5 ขอ ที่ฝาย BRN ไดนําเสนอใน
วันที่ 29 เมษายน 2556” 

 

“กระบวนการสันติภาพควรเปนวาระแหงชาติ  มันไมใชเครื่องมือเพ่ือลางบาปหรือความโลภของคนใดคน
หนึ่ง” 
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เดือนมิถุนายน 

ประเด็นและขอถกเถียง 
  อธิบายถึงประเด็น “สิทธิความเปนเจาของแผนดินปาตานีของชาวมลายูปาตานี” และมติที่จะ “ยุติ
ปฏิบัติการ” ไมใชแค “ลดปฏิบัติการ” หากปฏิบัติการตามเงื่อนไข 7 ประการ 

   
วาทกรรม 

ภายหลังจากการนัดนัดพบตามกําหนดการพูดคุยที่กัวลาลัมเปอรในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ตามเวลาที่
กําหนด โดยมีความพยายามใหบีอารเอ็นไดอธิบายถึงประเด็น “สิทธิความเปนเจาของแผนดินปาตานีของชาวมลายูปา
ตานี” ในวันที่  24 มิถุนยายน 2556 บีอารเอ็นจึงแถลงการผานยูทูปอีกครั้ง โดยเสนอมีมติที่จะ “ยุติปฏิบัติการ” ไมใช
แค “ลดปฏิบัติการ” หากปฏิบัติการตามเงื่อนไข 7 ประการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยยังคงพบวาทกรรมใน
ลักษณะดังตอไปนี้ 

 
1. ขบวนการชาตินิยมและวาทกรรมความไรเอกภาพของรัฐไทย 

“ฝายแนวรวมแหงชาติมลายูปาตานีลงมติท่ีจะยุติปฏิบัติการทางทหารตลอดชวงเดือนรอมฎอน และ 10 วัน
แรกของเดือนชาวัล (Syawal) ฮิจเราะหศักราชไมใชแคลดปฏิบัติการทางทหาร โดยมี เงื่อนไขและขอบเขต
ดังตอไปนี้” 

 

 “ปาตานีคือสามจังหวัดชายแดนภาคใตและหาอําเภอในจังหวัดสงขลา” 

 

“เราขอเนนอีกครั้งวาการเจรจาสันติภาพระหวาง BRN กับนักลาอาณานิคมสยามมิอาจเกิดข้ึน ตราบใดที่นัก
ลาอาณานิคมสยามไมดําเนินและใหคําตอบตอประเด็นตอไปนี้” 

 

 “ขอเรียกรองหาขอจาก BRN ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาของรัฐสยาม” 

 

 “การเจรจาสันติภาพตองเปนวาระแหงชาติ” 

 

 “ตองกําหนดฐานะของหัวหนาคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหนาคณะนั้นตองมั่นคง”  
 

 “ไมมีการเจรจาลับหรือไมเปดเผย 
 
สรุปวาทกรรมของบีอารเอ็น 
  จากการสื่อสารผานยูทูปของบีอารเอ็น ซึ่งถือเปนครั้งแรกของการปรากฏตัวผานสาธารณะขององคกรตอตาน
รัฐใตดิน แถลงการณจํานวน 4 ครั้ง โดยวามีวาทกรรมที่ปรากฏอยูในแถลงการณ 3 แบบคือ 1) วาทกรรมขบวนการ
ชาตินิยม ในฐานะนักตอสูเพื่อปลดแอกตนเองจากเจาอาณานิคม 2) วาทกรรมการเปนเจาของดินแดนและสิทธิใน
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การกําหนดชะตากรรมของตนเอง และ 3) ขบวนการชาตินิยมและวาทกรรมความไรเอกภาพของรัฐไทย ขอสังเกต
ที่สําคัญก็คือ ทาทีแข็งกราวและวาทกรรมแบบยุคอาณานิคม นัยหนึ่งคือการแสดงจุดยืนและอุดมการณหลักอันสําคัญ
ของขบวนการตอตานรัฐที่ดําเนินมาอยางยาวนาน รวมถึงการกลาวถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง ใน
ฐานะเจาของดินแดน คือการรักษาความชอบธรรมของขบวนการเอาไว ซึ่งมีผลตอการสื่อสารไปสูกลุมการทหารที่
ปฏิบัติการเปนเซลลยอยๆ ถึงจุดจุดยืนที่มั่นคงของขบวนการเพื่อรักษาการนําเอาไว ในขณะที่ มีการใช วาทกรรม
ขบวนการชาตินิยมและวาทกรรมความไรเอกภาพของรัฐไทยทาทีของ บีอารเอ็น มิไดมีการคัดคานหรือการปฏิเสธ
การพูดคุยสันติภาพ นัยหนึ่งยังไดเรียกรองและพยายามย้ําถึงการมีเสถียรภาพและความชัดเจนในการดําเนินการพุดคุย
สันติภาพใหยังคงดําเนินตอไป โดยวาทกรรมที่ระบุวาไม ไดตองการแบงแยกดินแดนและเคลื่อนไหวภายใตกรอบ
รัฐธรรมนูญ (ดูเพิ่มเติมในรายละเอียดคําอธิบาย 38 หนา) 
 

7.6 การวิเคราะหเนื้อหาในพื้นที่เวบบล็อก (weblog) ในเวบไซตของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
(www.deepsouthwatch.org) 
 ในสวนนี้เปนการศึกษาเนื้อหาของการสื่อสารเรื่องกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ของสื่อภาคประชาสังคม 
(Civil media) เพ่ือวิจัยวิเคราะหเสียงสะทอนและทาทีจากภาคประชาสังคมที่มีตอกระบวนการสันติภาพในชวงเดือน 
กุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ผานพ้ืนที่เวบบล็อก (weblog) ในเวบไซตของ ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
(www.deepsouthwatch.org) โดยพื้นที่ในเวบบล็อกถือเปน “ชุมชน” หนึ่งในพ้ืนที่ออนไลนที่แยกออกมาอยาง
ชัดเจนจากสวนพื้นที่หลักที่เปนพื้นที่ของ “บทวิเคราะห” ที่มีมีขนบของพ้ืนที่ๆ แสดงความเปน “ภววิสัย” 
(Objectivity) ตามขนบในทางวารสารศาสตร พ้ืนที่ของเวบบล็อกดังกลาว ผูเขียนสามารถแสดงความคิดเห็น
นอกเหนือจากพ้ืนที่เนื้อหาหลักเปนพ้ืนที่ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอัตวิสัย (Subjectivity) ไดอยางเต็มที่ 
ทั้งในดานที่เห็นดวย ไมเห็นดวย แถลงการณหรืออ่ืนๆ สามารถกระทําไดอยางยืดหยุน อาจกลาวไดวาพ้ืนที่ดังกลาว
เปนพื้นทีข่องการถกเถียงที่นาสนใจและนาจับตามองที่สุด ในหวงเวลาของกระบวนการสันติภาพดําเนินไปหลังจาก
การลงนามเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ 2556 จากการวิจัยมีขอคนพบดังตอไปนี้ 
 

1. พบวาในหวงเวลาดังกลาวปรากฏจํานวนบล็อกเกอรหนาใหมที่มีเพ่ิมมากข้ึนถึง 37 คน มีผลงานเขียนที่
เผยแพรมากถึง 106 ชิ้น อยางที่ไมเคยเปนมากอนในพื้นที่ของเวบบล็อกของเวบไซต 
www.deepsouthwatch.org 

2. พบวาบล็อกเกอรมาจากหลากหลายในสาขาอาชีพ หลากหลายกลุมกิจกรรมที่ทํางานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

3. เปนชุมชนของการถกเถียงในเรื่องที่เกี่ยวขอกับกระบวนการสันติภาพในภาคใตของประเทศไทยที่มีแงมุม
ที่หลากหลาย เปนไปในรูปแบบที่มีการตีความและขยายผล ถกเถียงและโตแยง รวมถึงการใหความรู
เฉพาะดาน โดยเฉพาะชุดความรูและขอมูลทางเทคนิคในเรื่องกระบวนการสันติภาพ 

4. ไมพบชุดความรูที่แลกเปลี่ยนกันและบรรยากาศเชนนี้ในบรรดาสื่อกระแสหลัก 

 

 

http://www.deepsouthwatch.org/
http://www.deepsouthwatch.org/
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ระยะเวลา (เดือน) จํานวนบล็อก (ชิ้น) 

มีนาคม 39 

เมษายน 20 

พฤษภาคม 28 

มิถุนายน 19 

รวม 4 เดือน 106 

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนของบล็อกเกอรที่เพิ่มขึ้นในหวงเวลาหลังลงนามการพูดคยุสันติภาพ 
 
 จากการวิจัยเพื่อลงไปวิเคราะหเนื้อหาของเวบบล็อกพบวา ลักษณะของเนื้อหาสามารถแบงประเภทออกมาได
เปน 5 ประเภท คือ 1) ทาทีเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ 2) ทาทีไมเห็นดวย สงสัย ลังเล วิพากษวิจารณ
กระบวนการสันติภาพ 3) แถลงการณท่ีมีตอกระบวนการสันติภาพ 4) ความเห็นในลักษณะผูสังเกตการณและชี้
ขอเสนอแนะ และ 5) วิพากษวิจารณการทํางานของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ โดย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1) ทาทีเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ 
 มีบล็อกเกอรที่มีขอเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการสันติภาพจํานวน 15 ราย (องคกร) ซึ่งใชพื้นที่
เวบบล็อกในเวบไซต Deepsouthwatch ในการแสดงความคิดเห็นและทาทีที่ทาทีเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ 
โดยมีขอคนพบดังนี้  

 การมาของบล็อกเกอรชื่อ Shintaro ที่เริ่มเขียนบล็อกมาตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2556 โดย Shintaro เปน
วิชาการการดานภาษามลายู ไดเริ่มเขียนบทความเปนภาษามลายูกลาง โดยเริ่มตนจากการแสดงความคิดเห็นตอการ
พูดคุยสันติภาพ จากบทความที่ชื่อ Satu bumi dua dunia ตามมาดวยบทความภาษาไทยเรื่อง “ขอสังเกตของผมตอ
กระบวนการสันติภาพในเวลานี้” หลังจากนั้นเขาเริ่มเปนที่รูจักกันมากข้ึนในพ้ืนที่ของสื่อกระแสหลักในฐานะ
นักวิชาการดานภาษามลายูภายหลังจากทําหนาที่เปนนักแปลอิสระ ดวยการเปนผูแปล “บทคําแถลงการณของ บีอาร
เอ็น” (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งทําหนาที่แปลมาอยางตอเนื่องจนมีแถลงการณครั้งที่ 4 (มีแปลตอเนื่องแตการวิจัยนับแคครั้งที่ 
4) นอกจากนี้ยังมีการแสดงความเห็นการกระบวนการพูดคุยสันติภาพเปนระยะ คือ ขอเขียนเรื่อง “โจรใต”, Ke Arah 

Proses Perdamaian yang Sejati และความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับเนื้อหาแถลงการณทาง youtube จาก BRN 
ครั้งที่ 4 รวมขอเขียนทั้งหมด 11 ชิ้น 

 บล็อกเกอรชื่อ Deepsouthwatch เปนพื้นที่ประเภทเวบล็อกของเวบไซต www.deepsouthwatch.org 

โดย แยกออกมาจากพ้ืนที่ของบทวิเคราะห แตจะเปนพื้นที่ของขอเขียนที่วางอยูบนฐานความรูและความเขาใจใน
กระบวนการสันติภาพ ซึ่งสวนใหญเปนเนื้อหาที่ผลิตจากกองบรรณาธิการ โดยพบวาในหวงเวลาที่ทําการวิจัยมี
ขอเขียนที่เก่ียวอยูทั้งจํานวน  10 คือ 
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“ริเริ่มพูดคุย: บทประเมินกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีหลังการลงนามในฉันทามติทั่วไปฯ” 

เปนขอเขียนที่กลาวถึง การลงนามที่มาเลเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมาวามีขอสังเกต บทบาทหนาที่และ
ขอเสนอแนะในรายงานการประเมินสถานการณสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีจาก 'คณะทํางานพื้นที่กลางสราง
สันติภาพจากคนใน' มุงท่ีจะใหความกระจางและสรางขอถกเถียงจากปรากฏการณนี้ 

“ความตายของเด็กนอยกับคําสัญญาแหงสันติสนทนา” ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท' มีขอสังเกตท่ีนาสนใจ
และชวนใหเรานึกถึงความจําเปนของวิธีการรับมือกับความรุนแรงดวยการสนทนาในระหวางกระบวนการสันติสนทนา 

(peace dialogue) กําลังดําเนินอยูอยางเปราะบางนี้อยางไร 

“มุมมองของประชาชนชายแดนใต: ‘ความหวัง’ ในสถานการณความรุนแรงอันยืดเยื้อใตรมเงาแหง 
‘สันติภาพ’” กลาวถึงโพลสํารวจของ CSCD ที ่ 'ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี' นํามาวิเคราะหในครั้งนี้จะใหภาพที่นาสนใจ
ตอทิศทางของกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต วาประชาชนในชายแดนใตคิดเห็นอยางไรตอกระบวนการ
สันติภาพที่กําลังดําเนินอยูโดยชี้ใหเห็นจุดเปราะบางของกระบวนการสันติภาพที่อาจถูกทาทายไดในอนาคต 

“บทสัมภาษณ: กอนถึง 'เจรจาสันติภาพ' เสนทาง ‘สันติสนทนา’ ยังยาวไกล” 'รอมฎอน ปนจอร' ให
สัมภาษณในประเด็นการสํารวจภาพรวมของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพที่กําลังดําเนินอยูในขณะนี้ โดยพยายาม
ชี้ใหเห็นความจําเปน โอกาส และความทาทายของกระบวนการอันแสนเปราะบางดังกลาว 

“รัฐบาลตองมุงสราง “สันติภาพเชิงบวก” ในชายแดนใต” 'นอรเบิรต โรเปอรส' ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
การรักษาสมดุลระหวาง 'สันติภาพเชิงลบ (ไรความรุนแรงทางกายภาพ)' และ 'สันติภาพเชิงบวก (ความยุติธรรม ความ
เทาเทียม และสิทธิในการปกครองตนเอง)' ที่จําเปนตองมีเสียงสนับสนุนสันติภาพในวงกวางพรอมกันไปดวย โดย
ประมวลบทเรียน 5 ประการ จากกระบวนการสันติภาพตางๆ เพ่ือใหเห็นทิศทางของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต 

“ทําความเขาใจ ‘แผนที่เดินทางสูสันติภาพ’ และบทบาทของฝายที่สาม” โดยอธิบายถึงความเคลื่อนไหว
จากเครือขายประชาสังคมในพ้ืนที่ชายแดนใตที่พยายามทําความเขาใจกระบวนการสันติภาพ ผานการผลักดันรางโรด
แมพหรือแผนที่เดินทางสูสันติภาพผานการบรรยายของ ดร.นอรเบิรต โรเปอรส นักวิจัยอาวุโสแหง CSCD 

“เปดราง "โรดแมปสันติภาพ" ฉบับประชาสังคมชายแดนใต” พูดคุยถึงราง ‘แผนที่เดินทางสันติภาพ’ 
ฉบับประชาสังคมชายแดนใตที่ผานการระดมความเห็นจากหลายวงคุย มีขอเสนอตอคูสนทนาทั้งฝายรัฐไทยและบีอาร
เอ็น รวมไปถึงประชาชน สื่อมวลชน และรัฐบาลมาเลเซีย ระบุใครตองทําอะไรบางในสถานการณสันติภาพ 

“ขอคิดพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการรายงานขาวกระบวนการสันติภาพ” เปนเอกสารความยาวไมมาก
นักจาก “นอรเบิรต โรเปอรส” ใหชวยกันขบคิดและสงสารไปยังสือมวลชนโดยตรงเกี่ยวกับการรายงานขาว
กระบวนการสันติภาพ 
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“เปดผลโพลลชายแดนใตรอบสอง หนุนการพูดคุยสันติภาพเพิ่มขึ้น” สรุปถึงผลโพลลชายแดนใตฉบับเต็ม 

ที่ระบุวาเสียงประชาชนในพ้ืนที่หนุนการพูดคุยสันติภาพเพ่ิมมากขึ้น สวนขอเรียกรองใหลดความรุนแรงมีคะแนนพุง
อยูในลําดับตนๆ ในขณะที่ 5 เงื่อนไขเดิมของบีอารเอ็นไดรับการตอบรับจากประชาชนพอสมควร 

 บล็อกเกอรชื่อ  Sorayut เปนการรวมขอเขียนของ ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ นักมานุษยวิทยา ที่ทํางาน
ภาคสนามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เขาสนใจที่จะเขียนแงมุมของผูคนจากชุมชนโดยมีขอเขียน  6 ชิ้น คือ ความ
เจ็บปวยของการเจรจากับปญหาของความเปนเจาของ?,โรตคีนเมือง, ลาบเปดอิสลาม และใครคือประชาชน(ใน
กระบวนการสันติภาพ), สันติสุขของความตายและความตายของสันติภาพ, จังหวะเตนของหัวใจกับการตรวจสอบ
สันติภาพ, ปญหาของอดีตปตานี 1: มุมกลับของ "รัฐไทยในฐานะเจาอาณานิคมสยาม", ขอสังเกตเก่ียวกับแถลงการณ
บีอารเอ็นครั้งที่สี่และปฏิกิริยารับไมไดจากฝายรัฐ 

 บล็อกเกอรชื่อ  Uztaz Shukur เปนการวมขอเขียนของนักการศาสนาผูหนึ่ง เขามีขอเขียนที่พยายามอิงกับ
สถานการณในปจจุบันเชื่อมโยงกับกระบวนการสันติภาพ จํานวน  5 ชิ้น คือ จาก 16 ศพ ถึงการ “peace dialogue” 

รัฐบาลไทย – BRN (ตอนที่ 1-3), คดีอันวารระวังจะเปนน้ําผึ้งหยดเดียวที่จะทําใหกระบวนสรางบรรยากาศสันติภาพ
ปาตานีสะดุด, สัมภาษณพิเศษ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยและกงสุลใหญมาเลเซียประจําจังหวัด
สงขลาเกี่ยวกับชายแดนใต 

บล็อกเกอรชื่อ AYUB เปนพื้นที่การสื่อสารสารความคิดเห็นสวนตัวของบรรณาธิการอาวุโส ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เขาพยายามที่สื่อสารเกี่ยวกับบรรยากาศและความเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพ่ือชวยเกื้อหนุนให
กระบวนการสันติภาพสามารถดําเนินตอไปได มีขอเขียนจํานวน 4 ชิ้น คือ  “ประชาสังคม – นักการเมืองทองถิ่น”
ขานรับหนุนการริเริ่มคุยสันติภาพ,  ผอ.ศูนยเฝาระวังฯ แนะเปดโอกาสทุกฝายรวมพูดคุยสันติภาพ, บรรยากาศ
สันติภาพ : Suasana Kedamaian, วิเคราะห 5 ขอเสนอบีอารเอ็น 

บล็อกเกอรชื่อ  Rungrawee เปนการนําเสนอขอเขียนของ รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นกัวิเคราะหดานความ
มั่นคง เธอพยายามสํารวจบทเรียนดานสันติภาพ ตีความหมายของขอเสนอและปฏิกิริยาจากฝายตางๆ ที่เกิดขึ้นในหวง
เวลาดังกลาว โดยมีขอเขียน 3 ชิ้นคือ อานสารจาก BRN หลังเปดฉากการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ, แสงสวางที่ปลาย
อุโมงคจะใกลหรือไกลเพียงไร?: เปรียบเทียบกระบวนการสันติภาพฟลิปปนสและไทย, ทัศนะตอขอเสนอและปฏิกิริยา
จากขอเสนอ BRN ในการหยุดยิงเดือนรอมฎอน 

บล็อกเกอรชื่อ  kasamapoo หรือ กษมา  จิตรภิรมยศรี เปนนักวิจัยอิสระ ที่ลงมาติดตามความเคลื่อนไหว
ของผูนําทองถิ่นที่มีปฏิกิริยาตอกระบวนการสันติภาพ โดยไดเขียนรายงาน  3 ชิ้น คือ บทบาทกํานัน-ผูใหญบานใน
กระบวนการสันติภาพ: เสียงสะทอนในการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ รุนที่ 3, บทบาทกํานัน-ผูใหญบานในกระบวนการ
สันติภาพ: เสียงสะทอนในการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ รุนที่ 4, บทบาทกํานัน-ผูใหญบานในกระบวนการสันติภาพ: 
เสียงสะทอนในการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ รุนที่ 5 

บล็อกเกอรชื่อ  New patani order หรือ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญาปรัง นักวิชาการดานรัฐศาสตร เขียน
แสดงความคิดความเห็นผานบทวิจารณขบวนการเคลื่อนไหวของบีอารเอ็นโดยตรง 3 ชิ้นคือ ปฏิรูป “บีอารเอ็น” 
(Barisan Revolusi Nasional: BRN), บทสะทอนของความกลัว, ขอสังเกตตอคําประกาศเจตนารมณและขอเสนอ
ของบีอารเอ็น (BRN: Barisan Revolusi National) 
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บล็อกเกอรชื่อ Kajian Budaya Rakyat หรือบัณฑิต ไกรวิจิตร นักวิชาการดานมานุษยวิทยา เขียนเรื่องบท

สะทอนปฏิรูป“บีอารเอ็น” เพ่ือแลกเปลี่ยนกันกับบล็อกเกอร New patani order หรือ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญาปรัง  
บล็อกเกอรชื่อ fareeda หรอื ฟารีดา ปนจอร นักวิจัยดานความสัมพันธระหวางประเทศ เธอมีขอเขียนที่

เกี่ยวของกับบทเรียนจากภาคประชาสังคมในตางประเทศกับบทบาทในการเคลื่อนไหวดานสันติภาพ โดยปรากฏ
ขอเขียน 2 ชิ้นคือ “ภาคประชาสังคมมินดาเนากับเสนทางสูกระบวนการสันติภาพ” และ “กาวยางเพ่ือสันติภาพ: 
ขอสังเกตการทํางานของภาคประชาสังคมขามพรมแดนระหวางชายแดนใตกับประเทศในอาเซียน” 

บล็อกเกอรชื่อ  Santirat หรือ คัมภีร ทองพูน จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ เขียนเรื่อง “พ้ืนที่
พูดคุย” และ “ขอเสนอแนะและแนวคิดที่ไดจากการเปดพ้ืนที่พูดคุย “เสวนาสรางสันติสขุสูจังหวัดชายแดนใต” 

 

นอกจากนี้ยังพบบล็อกเกอรหนาใหมไดเขียนแสดงความเห็นตอกระบวนการสันติภาพคนละ 1 ชิ้นคือ 
บล็อกเกอรชื่อ Arida จากภาคประชาสังคมชายแดนใตเขียนเรื่อง “สื่อวิทยุชุมชนภาคภาษามลายูกับบทบาทการ
เคลื่อนสันติภาพ”  

บล็อกเกอรชื่อ  Astora Jabat อดีตสื่อมวลชนในประเทศมาเลเซียเขียนเรื่อง “สะสางความสับสนหัวหนา
ขบวนการตางๆ ที่มาเลเซีย” 

บล็อกเกอรชื่อ  Chokchai หรือ โชคชัย วงษตานี อาจารยดานสันติวิธี เขาเขียนเพื่อใหความกระจางตอศัพท
แสงที่ปรากฏอยูในกระบวนการสันติภาพผานขอเขียนที่ชื่อ “24 ศัพทบัญญัตดิานสันติภาพและความขัดแยงที่ควรทํา
ความเขาใจกอนและหลังการพูดคุยสันติภาพ 28 มี.ค.” 

บล็อกเกอรชื่อ  Poldej หรือนายแพทยพลเดช ปนประทีป นักกิจกรรมทางสังคม เขียนเรื่อง “ถอยคนละกาว
ใหที่ยืนแกกัน ขอเสนอจากภาคประชาสังคม” 

บล็อกเกอรชื่อ  Roo_Nee บล็อกเกอรหนาใหม เขียนสะทอนเรื่องราวจากหมูบานเรื่อง “เรื่องเลาจากกําปง” 
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ลําดับ บล็อก จํานวนงาน (ชิ้น) 

1 บล็อกเกอรชื่อ  Shintaro 11 

2 บล็อกเกอรชื่อ Deepsouthwatch 9 

3 บล็อกเกอรชื่อ  Sorayut 6 

4 บล็อกเกอรชื่อ  Uztaz Shukur 5 

5 บล็อกเกอรชื่อ AYUB 4 

6 บล็อกเกอรชื่อ  Rungrawee 3 

7 บล็อกเกอรชื่อ  kasamapoo 3 

8 บล็อกเกอรชื่อ  New patani order 3 

9 บล็อกเกอรชื่อ fareeda 2 

10 บล็อกเกอรชื่อ  Santirat 2 

11 บล็อกเกอรชื่อ  Astora Jabat 1 

12 บล็อกเกอรชื่อ  Chokchai 1 

13 บล็อกเกอรชื่อ  Poldej 1 

14 บล็อกเกอรชื่อ  Roo_Nee 1 

15 บล็อกเกอรชื่อ Arida  1 

16 บล็อกเกอรชื่อ Kajian Budaya Rakyat 1 

รวม 52 

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อบลอ็กเกอรที่มีทาทีเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ 
 

2) ทาทีไมเห็นดวย สงสัย ลังเล วิพากษวิจารณกระบวนการสันติภาพ 
 มีบล็อกเกอรที่มีขอเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  ไมเห็นดวย สงสัย ลังเล วิพากษวิจารณ ตอกระบวนการ
สันติภาพจํานวน  4 คน (องคกร) ซึ่งใชพื้นท่ีเวบบล็อกในเวบไซต Deepsouthwatch ในการแสดงความคิดความเห็น
ที่เคลือบแคลงใจตอตอการดําเนินการกระบวนการสันติภาพดังตอไปนี้ 
 

 บล็อกเกอรชื่อ Awanbook เปนกลุมที่รณรงคและฟนฟูการใชภาษามลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต งาน
สวนหนึ่งในบล็อกของ Awanbook จึงเปนบล็อกท่ีมีบทบาทในการแปลขอเขียนที่เปนขาวจากฝงมาเลเซีย รวมถึงถอย
แถลงบุคคลสําคัญที่ใชภาษามลายูอีกดวย บทบาทของ Awanbook จึงเปนที่รูจักกันในฐานะของนักแปลอิสระ 
โดยเฉพาะเมื่อรับอาสาในการแปลแถลงการณจากแกนนําบีอารเอ็นผานยูทูบ ชื่อของ Awanbook จึงเปนที่รูจักจาก
สาธารณะ โดยนําสํานวนแปลของพวกเขาไปเผยแพร นอกจากนี้จะมีบทความและบทวิจารณบางสวนตอกระบวนการ
พูดคุยในครั้งนี้รวมถึงปฏิกิริยาตอขาวจากสวนกลาง เมื่อมีขอผิดพลาดในการใชภาษามลายูไมถูกตอง โดยมีสํานวน
แปลและบทวิจารณดังตอไปนี้ ความมุงม่ันตอการแกปญหาความไมสงบที่ปาตานีของรัฐบาลไทย, สุดทายจะสันติภาพ
หรือความรุนแรงใตพรมอีกครั้งหนึ่ง, คําประกาศจากขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี, กระบวนการ
เจรจาสันติภาพปาตานีจะไมลมจริงฤา?, ผม “คันส” เมื่ออานมติชน, 
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ใครกันที่ติดกับ...กระบวนการสันติภาพปาตานี, แถลงการณจากบีอารเอ็นผานยูทูป โดยฮัจญี อาดัม มูฮัมหมัดนูร, 
สัมภาษณทานฮาซัน ตอยิบ (1) และสัมภาษณทานฮาซัน ตอยิบ (ตอ) 
 บล็อกเกอรชื่อ  WARTANI กลุมสื่อเล็กๆ ในพื้นที่พวกเขาใชพื้นที่ในเวบบล็อกของของ เวบ 
deepsouthwatch รายงานความเคลื่อนไหวของกลุมกิจกรรมในพื้นท่ีทั้งกลุมของนักศึกษานักเคลื่อนไหว วงพูดคุยที่
ชื่อ วา “บีจารอปาตานี” (Bicara)  ที่มีเจาภาพหลักเปนกลุมนักศึกษา โดยทาทีของขอเขียนเปนไปในลักษณะพยายาม
ตรวจสอบทาที เสียงของพ้ืนที่วามีปฏิกิริยาตอกระบวนการสันติภาพในครั้งนี้อยางไร สัญญาณเปนไปในทางบวกหรือ
ลบ ประชาชนเห็นดวยหรือไมหรือวาควรจะทบทวนกระบวนการสันติภาพครั้งนี้เสียใหม โดยมีขอเขียนทั้งหมด 7 ชิ้น 
คือ วงแลกเปลี่ยน Bicara Patani ครั้งที่ 1 : "28 กุมภา : กระบวนการพูดคุยสันติภาพ หรือ กระบวนการพูดคุย
ประนีประนอม", Bicara Patani (เสวนาปาตานี) : 28 กุมภา "กระบวนการพูดคุยสันติภาพ หรือ กระบวนการพูดคุย
ประนีประนอม", นักศึกษา PERMAS ออกโรง รณรงค รวมงานเสวนากระบวนเจรจาสันติภาพ 

สัมภาษณพิเศษ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรีม, "28 กุมภาฯ สัญญานบวกหรือลบตอกระบวนการสันติภาพปาตานี",  
นักศึกษา นักเคลื่อนไหว สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนชายแดนใต รวมถกกรณี 28 ก.พ. บวกหรือลบ
ตอสันติภาพปาตานี, เครือขายประชาชนปาตานี สนับสนุนการเจรจา แตตองสากล ยื่นหนังสือแกรัฐไทยและมาเลย 
ทบทวนบทบาท, พูดคุยสันติภาพ ครบรอบ 4 ป ไอรปาแย กับเหตุการณ (ท่ียังเกิดข้ึนเปน) ปกติ  

บล็อกเกอรของ Nasib Patani หรือ ตูแวดานียา ตูแวแมแง เขาเขียนเรื่อง “28 กุมภา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร : 
เพ่ิมเงื่อนไขสันติภาพหรือเพ่ิมเงื่อนไขสงครามยืดเยื้อ”, “หลัง 28 กุมภา: เสนทางอนาคตสันติภาพที่คนปาตานีตอง
เผชิญ”และ ปรากฏการณหลัง 28 กุมภาสอนวา ถาจะพูดคุยสันติภาพ ... อยามาบังคับกัน” โดยพบวาขอเขียนของ 
Nasib Patani สะทอนความไมพึงพอใจของการพูดคุยสันติภาพที่มาเลเซียวาไมไดมาจากความยืนยอมพรอมใจกันของ
ประชาชนชาวปาตานีสวนใหญ ซึ่งหมายรวมไปถึงวาการการพูดคุยในครั้งนี้ทางฝายบีอารเอ็นอาจถูกบีบบังคับใหเขา
รวมกันพูดคุยที่ทําใหการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ขาดความชอบธรรม 

บล็อกเกอรชื่อ  Patanian Voice หรือ นะดีม จามาล คอยรอน มีขอเขียนที่รายงานความคืบหนาวงพูดคุย
ในพ้ืนที่ที่ชื่อวา “บีจารอปาตานี” (Bicara) โดยมีขอเสนอที่ไมแตกตางจากขอเขียนของ Nasib Patani มากนักโดยยัง
เนนไปที่คําถามที่มีตอกระบวนการสันติภาพนั้น ประชาชนในพื้นท่ีมีสวนเขาไป “กําหนดชะตากรรม”ของตนเองดวย
หรือไม 
 

ลําดับ บล็อก จํานวนงาน (ชิ้น) 
1 บล็อกเกอรชื่อ Awanbook  9 

2 บล็อกเกอรชื่อ  WARTANI  7 

3 บล็อกเกอรชื่อ  Nasib Patani หรือ ตูแวดานียา 
ตูแวแมแง 

3 

4 บล็อกเกอรชื่อ  Patanian Voice  1 

รวม 20 

ตารางที่ 5 แสดงทาทขีองบล็อกเกอรไมเห็นดวย สงสัย ลังเล วิพากษวิจารณกระบวนการสันติภาพ 
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3) แถลงการณที่มีตอกระบวนการสันติภาพ 

 มีบล็อกเกอรที่มีขอเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการสันติภาพจํานวน 6  ราย (องคกร) โดยพบวามี
แถลงการณในลักษณะที่เปนการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพซึ่งสวนใหญปรากฏอยูในชวงเดือนมีนาคมซึ่งเปนชวง
หลังการดําเนินการลงนามพูดคุยสันติภาพ โดยพบวาลักษณะของแถลงการณสวนใหญมาจากกลุมภาคประชาสังคม
และองคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ จากบล็อกชื่อของ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) Justice for Peace, Kampong 

Taqwa และ WEVOICE โดยเนนไปที่การเรียกรองภาคประชาสังคมเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพในครั้งนี้ 
และเม่ือมีเหตุการณความรุนแรงในชวงที่กระบวนการสันติภาพยังไดดําเนินอยูตอก็พบวาจะมีการออกแถลงการณจาก
กลุมดังกลาวเพ่ือประณามการใชความรุนแรงตอผูบริสุทธิ์ พลเรือน สตรีและเด็กหรือเปาหมายออนแอ (Soft target) 
รวมถึงบทบาทของเครื่องขายผูหญิงจากภาคประชาสังคมท่ีจะมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพนี้ไดอยางไร 
 

ลําดับ บล็อก จํานวนงาน (ชิ้น) 
1 บล็อกเกอรชื่อ  CRCF  3 

2 บล็อกเกอรชื่อ  Deeppeace  1 

3 บล็อกเกอรชื่อ  Interaction  1 

4 บล็อกเกอรชื่อ  Justice for Peace  1 

5 บล็อกเกอรชื่อ  Kampong Taqwa 1 

6 บล็อกเกอรชื่อ  WEVOICE  1 

รวม 8 

ตารางที่ 6 แสดงเวบบล็อกที่ออกแถลงการณที่มใีนระหวางกระบวนการสันตภิาพ 

 
4) ความเห็นในลักษณะผูสังเกตการณและช้ีขอเสนอแนะ 

 มีบล็อกเกอรที่มีขอเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการสันติภาพในลักษณะผูสังเกตการณและช้ี
ขอเสนอแนะ จํานวน  6 ราย (องคกร) ซึ่งใชพ้ืนที่เวบบล็อกในเวบไซต Deepsouthwatch ในการแสดงความคิด
ความเห็นอยางหลากหลาย ในสวนนี้พบวาบล็อกเกอรเปนกลุมของสื่อมวลชนที่สนใจกระบวนการสันติภาพและความ
ขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตรวมถึงนักวิชาการดานสันติวิธีบางสวน โดยพยายามท่ีจะติดความเคลื่อนของ
กระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่วาเปนไปอยางไร ทั้งยังพบวาเปนประเด็นที่ไมคอยมีการอภิปรายอยางกวางหรือกลาวถึง
เลยในพ้ืนที่สื่อกระแสหลัก เชน เรื่องท่ีนําเสนอโดยบล็อกเกอรชื่อ Apiwat เขียนเรื่อง “เปดใจลูกชายพูโล ประเมิน
สันติภาพชานแดนใต”และบทวิเคราะหเรื่อง “เฉลิมชิงนําตอบโตโชวบทวิเคราะหแกเกม บีอารเอ็น” บล็อกเกอรของ 
FT Media ซึ่งเปนกลุมผูผลิตอิสระในพ้ืนที่ก็เขียนบทความที่ชื่อ “เมื่อประชาสังคมขอมีเอ่ียวในการตอรอง” และการ
วิเคราะหทาทีของอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวาหากกลับมาทํางานที่สภาฯ อีกครั้งจะเกิดผลเชนไรใน
บทความชื่อ “ถา ถวิล เปลี่ยนศรี คัมแบค) สวนสื่อและภาคประชาสังคมอยาง ปาตานีฟอรั่ม ก็มีรายงานชุดถึง  7 ชิ้น 
โดยเผยแพรรายงานเรื่อง “กระบวนการสันติภาพในมุมมองนักธุรกิจ, ขาราชการและมุมมองจากคนนอกปาตานี 
 นอกจากนี้ยังพบขอเขียนจากนักสันติวิธีอยาง NAWAPOL ซึ่งความคิดเห็นจากคนไทยพุทธในพื้นที่มีขอเขียน
หลากหลายคําถามตอกระบวนการสันติภาพ คือ “ผูสื่อสารวาการฆากันไมใชเรื่องสนุก”, “ทัศนะคนไทยพุทธ ‘นคร
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ปตตานี’ ที่ปาไกยังรับไมได”, “จินตนาการความหวังที่มากกวา ‘กลับมาเปนเหมือนเดิม’”, “ถามภาคประชาสังคม 
ใครคือประชาชน ใครสมควรถูกฆา” ขณะที่ Ngamsuk เขียนถึงรายงานจากวงเสวนา “การเมืองของการเสวนา
สันติภาพ” และ “เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปญหาและทางออกระหวางนักการเมืองจังหวัดชายแดนใตครั้งท่ี 12” 

นอกจากนี้ยังมีขอเขียนจาก Abibusta ตั้งคําถามผานความสําคัญในภาวะความขัดแยงคือ “เสรีภาพการแสดงออกใน
ภาวะสงครามที่มีอุดมการณ” 
  

ลําดับ บล็อก จํานวนงาน (ชิ้น) 
1 บล็อกเกอรชื่อ Pataniforum  7 

2 บล็อกเกอรชื่อ NAWAPOL  4 

3 บล็อกเกอรชื่อ  APIWAT  2 

4 บล็อกเกอรชื่อ FT MEDIA  2 

5 บล็อกเกอรชื่อ Ngamsuk 2 

6 บล็อกเกอรชื่อ Abibusta 1 

รวม 18 

ตารางที่ 7 แสดงทาทีของบล็อกเกอรที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะผูสังเกตการณและชี้ขอเสนอแนะ 

  

5) วิพากษวิจารณการทํางานของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ 
ปรากฏการณที่นาสนใจในหวงเวลานั้นก็คือ มีบล็อกเกอรกลุมหนึ่งเขียนงานวาดวยเรื่องเก่ียวกับการสื่อสาร

และกระบวนการวารสารศาสตรเพื่อสันติภาพอยูดวย ซึ่งไมเคยมีปรากฏการณเชนนี้เกิดข้ึนมากอนในหวงของการ
เกิดข้ึนของกระบวนการสันติภาพ ซึ่งอาจเปนบทสะทอนถึงความตองการในการแสดงความคิดความเห็นตอการทํางาน
ของสื่อกระแสหลักตอการรายงานขาวในกระบวนการสันติภาพ โดยมีบล็อกเกอรที่มีขอเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ
สื่อกับกระบวนการสันติภาพจํานวน  4 คน (องคกร)โดยพบวา บล็อกเกอรชื่อ Walakakamol ซึ่งเปนนักวิชาการ
ดานรวารสารศาสตรสันติภาพ มีขอเขียนชื่อ “ความไหวรูของสื่อในสถานการณความขัดแยง” และ “มิติใหมของการ
สื่อสารในสนามสันติภาพ” บล็อกเกอรที่ใชชื่อวา “สนทนาภาษานิเทศศาสตร” มีขอเขียน 2 ชิ้นเรื่อง “กาวพนมุมมอง
แบบดรามาในสถานการณความขัดแยง” และ “สื่อมวลชนกับกระบวนการสันติภาพ: ความยอนแยงที่มีทางออก” 
ขณะที่บล็อกเกอรชื่อ  Atit D. ThongIn เขียนวิจารณสื่อมวลชนกระแสหลักผานเรื่อง “กระบวนการพุดคุยเพ่ือ
สันติภาพชายแดนใต ในบริบทของสังคมดัดจริตและงานหนักที่รอสื่อมวลชนอยู” และบล็อกเกอรชื่อ  Romadon 
แสดงทาทีสะทอนกลับตอการถกเถียงในหัวขอที่สถาบันขาวอิศราในเรื่องการทบทวนการพูดคุยจากขอเขียนชื่อ 
“ขอสังเกตตอขอสังเกต : วิจารณบทบรรณาธิการอิศรา “ไดเวลาทบทวนเจรจาโหมไฟใต” 
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ลําดับ บล็อก จํานวนงาน (ชิ้น) 

1 บล็อกเกอรชื่อ Walakakamol 2 

2 บล็อกเกอรชื่อ  “สนทนาภาษานิเทศศาสตร” 2 

3 บล็อกเกอรชื่อ  Atit D. ThongIn  1 

4 บล็อกเกอรชื่อ  Romadon  1 

รวม 6 

ตารางที่ 8 แสดงขอเขียนจากบล็อกเกอรที่มีทาทีวิจารณการทํางานของสื่อมวลชนในกระบวนการสันตภิาพ 

 

สรุปขอคนพบที่สําคัญในเวบบล็อกของเวบไซตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต www.deepsouthwatch.org 
 จากการวิเคราะหพื้นที่ในเวบบล็อกของเวบไซตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
www.deepsouthwatch.org   โดยพบแนวโนมที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

1) วาทกรรมที่ปรากฏในพื้นที่เวบบล็อกแมจะมีการการนําเสนอและถกเถียงอยางหลากหลายแตก็พบวา                      
วาทกรรม “สันติภาพ”และ “สันติวิธี”  ยังคงเปนพ้ืนที่ของวาทกรรมหลักท่ีตองการ “พยุงและ
ประคับประคองกระบวนการสันติภาพ” ใหดําเนินตอไปไดและวาทกรรม “พ้ืนที่กลาง” ทางความคิดท่ีตอง
เคารพตอความคิดท่ีแตกตางกัน 

2) เปนการถกเถียงโดยดึงตัวแสดง (Actor) จากสื่อกระแสหลัก ซึ่งดูหางไกลจากพ้ืนที่ความขัดแยงอยางมากให
เขามามีสวนรวมในการถกเถียง ซึ่งเปนตัวเชื่อมที่สําคัญระหวางพ้ืนที่กับสวนกลาง 

3) การประณามความรุนแรงผานแถลงการณ เวบบล็อกไดกลายเปนพื้นที่ของการประณามและตอตานการใช
ความรุนแรงในระหวางที่ดําเนินการในกระบวนการสันติภาพ 

4) นักวิชาการและผูสนใจดานสื่อเริ่มถกเถียง วิพากษวิจารณตอบทบาทและการทํางานของสื่อกระแสกหลักตอ
กระบวนการสันติภาพมากข้ึน 

5) การเกิดขึ้นของนักแปลอิสระอยางชินทาโร และอาวันบุค เปนตัวกระตุนอยางมากใหกับสังคมไทยในการ
เรียนรูโลกมลายูใหสังคมไทย บทบาทการอาสาของเขาทําหนาที่ในการเปน “สะพาน” เชื่อมคนสอง
วัฒนธรรมใหไดเรียนรูรวมกันผานเครื่องมือของภาษา 

6) การเกิดขึ้นของนักแปลอิสระ ยังสรางผลสะเทือนตอการสื่อสารของสื่อมวลชนกระแสหลัก จากแตเดิมที่พ้ืนที่
มีแตแหลงขาว (Source) ดานความมั่นคงซึ่งสามารถเขาถึงไดงายกวาและไมมีปญหาดานภาษา ในขณะที่เมื่อ
ยังไมมีผูแปลอิสระ เมื่อสื่อมวลชนเมื่อเจอกับขาวหรือเอกสารภาษามลายูมักใชการแปลและตีความตาม
เจาหนาที่ความม่ันคงหรือไมก็หลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอมันไปเสีย การมีนักแปลอิสระจึงปดขอออนประการนี้
ออกไป ทําใหสังคมสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่รอบดานมากข้ึน 

7) พ้ืนที่ของการเสวนาอยางไมเปนทางการนี้ ถือเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับสังคมในการเตรียมความพรอมใน
การยอมรับความแตกตางทางความคิด อุดมการณและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการสราง “โครงขายนิรภัยเพื่อ
ประคับประคองกระบวนการสันติภาพ” (Safety Net) ใหดําเนินตอไปได 

8) เปนจุดริเริ่มของการสราง “พ้ืนที่รวม” (Common Space) ในกระบวนการสันติภาพผานพื้นที่ออนไลน ที่ดึง
เอาผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เขามามีสวนรวมทั้งดานทรัพยากร สานเสวนารวมกัน ในพ้ืนที่เดียวกัน 
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ซึ่งจะทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตัวแสดงทุกฝายทั้งผูที่มีอํานาจในการกําหนดทิศทางนโยบาย (Track I) ภาค
ประชาสังคม (Track II) และประชาชนทั่วไปจากพ้ืนที่ชุมชนชั้นรากหญา ((Track III)  

9) ในพ้ืนที่เสวนานี้พบวาสวนใหญตัวแสดงยังเปนผูคนใน ภาคประชาสังคม (Track II) ซึ่งมีท้ังนักวิชาการและนัก
เคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม แตก็ยังตองการผูที่มีอํานาจในการกําหนดทิศทางนโยบาย (Track I) และ
ประชาชนทั่วไปจากพ้ืนที่ชุมชนชั้นรากหญา (Track III) เขามารวมสานเสวนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

10) พ้ืนที่เปด ความหวาดระแวงในพื้นที่ลดลง บางประเด็นสามารถพูดคุยกันไดอยางธรรมดา 

11) การถกเถียงสาธารณะ มีกรณีศึกษาที่นาสนใจเมื่อ บล็อกเกอรชื่อ  New patani order หรือ ดร.มูฮัมหมัดอิล
ยาส หญาปรัง เสนอขอเขียนชื่อ ปฏิรูป “บีอารเอ็น” (Barisan Revolusi Nasional: BRN), บล็อกเกอรชื่อ 

Kajian Budaya Rakyat หรือบัณฑิต ไกรวิจิตร นักวิชาการดานมานุษยวิทยา เขียนเรื่องบทสะทอนปฏิรูป“บี
อารเอ็น” เพ่ือแลกเปลี่ยนกันกับบล็อกเกอร New patani order ในทวงทํานองโตแยงและอภิปรายในทาง
วิชาการรวมถึง การถกถียงวาดวยการทบทวนการเจรจาระหวาง ปกรณ พึ่งเนตร บรรณาธิการโตะขาวภาคใต 
สถาบันขาวอิศรากับรอมฎอน ปนจอร บรรณาธิการศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต  

12) เวบบล็อกนี้ไดกลายเปนสนามทดลองพ้ืนที่ของความแตกตางหลากหลายทางความคิด ที่พ้ืนที่ในสื่อกระแสก
หลักมีขอจํากัดและไมสามารถทําได 
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สวนที่ 4 

8. สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 2556” มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของ “ขอตกลงทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพ” 2) เพ่ือศึกษาวาทกรรมสื่อมวลชนกระแสหลัก สื่อของรัฐและสื่อภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 3) เพ่ือศึกษาทิศทางของวาทกรรมสื่อฝายที่คิดเห็นตางจากรัฐในกระบวนการสันติภาพ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษาในสื่อมวลชนกระแสหลักคือ รายการขาว 3 มิติ สถานีโทรทัศนสี
ชอง 3, รายการที่นี่ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอส, สื่อของกลุมเห็นตางจากรัฐและวิพากวิจารณรัฐ
ไทยคือ เวบไซตพูโลอินไฟ, อัมบรานิวสและคลิปยูทูบโดยบีอารเอ็น, สื่อของกลุมภาคประชาสังคมคือ เวบบล็อกในเวบ
ไซตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
 
8.1 สรุปผลวิจัย 

วาทกรรมของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ 
1) วาทกรรมที่ปรากฏในสื่อมวลชนกระแสหลัก 

  จากการศึกษาวาทกรรมของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนใต 2556 จากกลุม
ตัวอยางที่เปนสื่อกระแสหลักคือ รายการขาวสามมิติทางสถานีโทรทัศนสีชอง 3 และรายการที่นี่ไทยพีบีเอส ของ
สถานีโทรทัศนสาธารณะไทยพีบีเอส ซึ่งเปนสื่อขนาดใหญที่มีความคิดอิงกับกระแสหลักและสามารถเขาถึงกลุมผูชมได
เปนจํานวนมาก สามารถสรางผลกระทบในแงของการกําหนดบทบาททางความคิดและพฤติกรรมของผูคนสวนใหญใน
สังคมไดมาก โดยเมื่อพิจารณาแยกตามสถานีจะพบวา 
  

ชอง 3 
 ในกรณีของชองสามพบวาทกรรมที่สรางความชอบธรรมใหกับการดําเนินการพูดคุยสันติภาพในครั้งนี้ โดย
พบวามีวาทกรรมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ “วาทกรรมแบงแยกดินแดน” สามารถปรากฏขึ้นมาอยางชัดเจนและไดรับ
การยอมรับเนื่องจากสามารถรองรับเหตุผลของวิถีทางในกระบวนการสันติภาพดวยการขึ้นโตะพูดคุย ซึ่งหากแตเดิม 
กลุมผูที่คิดเห็นตางจากรัฐ ตกอยูภายใตวาทกรรมแบบอาชญากรรมและปญหาแทรกซอนอื่นๆ ก็ไมมีความจําเปนที่
จะตองใชวิธีการพูดคุยสันติภาพ แตสามารถใชกฎหมายพิเศษที่ประกาศใชหรือกระบวนการยุติธรรมเพ่ือการแกปญหา
ได ทั้งนี้ยังมีวาทกรรมที่หยิบยกเอาเรื่อง “ผลประโยชนของชาติ” มากลาวอาง ฝายที่คัดคานและไมเห็นดวยจึงยกเอา
วาทกรรมที่เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานคือ “มาเลเซีย” วามีทาทีไมนาไววางใจซึ่งอาจไดผลประโยชนจาการพูดคุยใน
ครั้งนี้โดยฝายที่ดําเนินการและริเริ่มพูดคุยคือ รัฐบาลและสภาความมั่นคงแหงชาติจึงตองย้ําดวยวาทกรรมที่วาสามารถ 
“คุยถูกตัว” และไมมีทางเกิดกรณี “แบงแยกดินแดน” อยางเด็ดขาดดวยการอางหลักการพูดคุยที่เปนไปตาม 
“กรอบรัฐธรรมนูญ”  
 

กรณีของความรุนแรงที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางเนื่องในระหวางการพูดคุยสันติภาพ วาทกรรม
ที่ถูกผลิตขึ้นถูกวางอยูบนฐานคิดของความเคลือบแคลงใจวาสมควรที่จะดําเนินการพูดคุยตอหรือไม ดานที่ใหการ
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สนับสนุนและเห็นวาควรจะใหกระบวนการพูดคุยดําเนินตอไป จึงปรากฏวาทกรรมที่บอกวาตอง “อดทน” เพ่ือเพราะ
การจะไดมาซึ่งสันติภาพนั้นตองใชเวลาเพ่ือตอบสนอง “ผลประโยชนของชาติ” นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมที่วางอยูบน
ฐานคิดทางวิชาการจากกลุมผูเชี่ยวชาญ คือการเปลี่ยนเปาจาก “เปาออน” (Soft target) ซึ่งหมายถงึ ผูบริสุทธิ์ที่ไร
อาวุธตอสูมาสูเปาหมายที่เปน “เปาแข็ง” (Hard target)  ที่เปนเจาหนาที่รัฐหรือกองกําลังรบมากข้ึน อยางก็ตาม
กรณีของขาวปายผาปริศนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงการปรากฏตัวผานคลิปยูทูบของผูนําบีอารเอ็น ก็
สรางความลังเลใหเกิดขึ้นวาการพูดคุยสันติภาพจะ “ลม” หรือไม 

 
วาทกรรม “ความรุนแรงไมลดลง” ยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่องทั้งตัวบทที่ปรากฏอยูในเนื้อหาขาวความ

รุนแรงรายวันที่ถูกรายงานคูขนานไปกับกระบวนการสันติภาพ กรณีกราดยิงรานน้ําชาในเมืองปตตานีจนทําใหมี
ผูเสียชีวิต 6 ศพและมีเด็กเสียชีวิตอยูดวย ทําใหวาทกรรมนี้ดําเนินไปตลอดเดือนพฤษภาคม จนทําใหผูที่เกี่ยวของ
อยางสภาความมั่นคงแหงชาติตองออกมาอางวาทกรรมการดําเนินการเจรจาอยูภายใต “กรอบรัฐธรรมนูญ” โดยมีนัย
ของความหมายที่ตางไปจากเดิมก็คือการดําเนินแนวทางสันติภาพตามกรอบรัฐธรรมนูญไมไดหมายความวายอม 
“ออนขอ” ตอผูกอความไมสงบ กระนั้นวาทกรรม “สันติวิธี” ยังคงถูกหยิบยกมาใชอยางตอเนื่องพรอมทั้งใหอดทน
กับเหตุความไมสงบ การปรากฏตัวของบีอารเอ็น ผานยูทูปและปายผาปริศนายังชวยให วาทกรรมของกลุมท่ีตอตาน
รัฐโผลขึ้นมาในสื่อกระแสหลักอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนคือ วาทกรรม “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของชาว
มลายูปาตานี” และการยอมรับสถานภาพของเหลา “นักรบ” ที่ตอตานรัฐไทย ซึ่งก็ทําใหความกังวลตอการ 
“แบงแยกดินแดน” ยังมีอยูคูขนานเปนระยะ อยางไรก็ดีทามกลางความรุนแรงที่มีตอผูบริสุทธิ์ ก็ปรากฏวาทกรรม 
“เสียงของคนไทยพุทธกลุมนอย” ที่เรียกรองไมเอาความรุนแรงก็ปรากฏขึ้นในสื่อกระแสหลักเชนกัน 

 
ขอเสนอ 5 ขอจาก บีอารเอ็นและขอเสนอใหมีการหยุดยิงในชวงเดือนรอมฎอนในชวงเดือนมิถุนายน ใน

รายละเอียดของขอเสนอใหมาเลเซียยกระดับขึ้นเปน “คนกลาง” (Mediator) รวมถึงที่ประชุมอิสลามนานาชาติหรือ 
OIC เขามามีสวนรวมดวยในบทบาทดังกลาว วาทกรรมที่เกี่ยวของ “การแทรกแซง/ มือที่สาม/ การยกระดับ” และ 
วาทกรรม “แยกดินแดน” ก็ตามกลับมาหลอกหลอนดังเดิม ผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงตองนําวาทกรรมเขามา “ยัน” 
ความหมายดังกลาวดวย วาทกรรมที่สรางความชอบธรรมไดดีก็คือการอางกระบวนการที่อิงอยูภายใตกรอบของการ
พูดคุยตามบทบัญญัติแหง “รัฐธรรมนูญ” อยางไรก็ตามความไมมั่นคงในกระบวนการสันติภาพและกังวลวาจะลมและ
ตองยอนกลับไปสูความรุนแรงรอบใหมอีก จึงมีการผลิตวาทกรรม “ประคับประคองสันติภาพ” โดยริเริ่มข้ึนมาจาก
กลุมภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนครั้งแรกซึ่งถือวาเปนชวงชิงความหมายจากผูสงสารที่เคยมีอยูแต
กลุมของรัฐ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ มาสูภาคประชาสังคม กระนั้นการตีความตอบทบาทของบีอารเอ็น ก็ยังอยูใน
สภาพที่ไมนาไววางใจมากนัก ซึ่งการตีความและใหความหมายตอทาทีนั้นมีความหลากหลายนอยจนเกินไป 

 
ทาทีของการรายงานขาวของรายการขาวสามมิติ จะพบวามีทาทีเห็นดวยและสงเสริมกระบวนการพูดคุย

สันติภาพและมีทาทีเห็นอกเห็นใจตอฝายรัฐที่ริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพ โดยพยายามเกาะติดขาวเจาะลงใน
แทบทุกรายละเอียด ความนาสนใจของขาวชอง 3 ก็คือ มีการรายงานที่สมดุล แหลงขาวที่ครอบคลุมหลากหลาย 
ตั้งแตเจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่ฝายความมั่นคง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ชาวบาน 
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ไทยพีบีเอส 
 ดูเหมือนวาไทยพีบีเอส จะรูเบาะแสขาวของการพูดคุยสันติภาพลวงหนามากอนจึงเริ่มมีการเกาะติดขาวนี้มา
ตั้งแตเดินกุมภาพันธ โดยเริ่มมีประเด็นขาวที่ตั้งคําถามตอทาทีของมาเลเซียและการดําเนินการพุดคุยภายใตกรอบของ
รัฐธรรมนูญ ในเดือนมีนาคมภายหลังจากการลงนามรวมกันของทั้งสองฝายคําถามหลักของประเด็นขาวในหวงเวลา
ดังกลาวจึงอยูท่ี “ฮัสซัน ตอยิบ” สามารถคุมกําลังไดจริงหรือไม ซึ่งมีผลมาสูวาทกรรมวาเขาเปน “ตัวจริง” หรือไมอีก
ดวย การตีความวาทกรรมการยินยอมเจรจาของบีอารเอ็น “ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ” มีความหมายวาอยางไร เชน 
“บีอารเอ็นไดลมเลิกอุดมการณแบงแยกดินแดนแลว” วาทกรรม “ความรุนแรงไมลดลง” จึงสัมพันธกับคําถามของ
สังคมวา “ฮัสซันคือตัวจริงหรือไม” เนื่องจากทาทีของไทยพีบีเอสในการรายงานขาวนั้นมีทาทีเชิงตรวจสอบ จึงมอง
ในประเด็น “การประสานงานกันระหวาง “เอกภาพทางการทหารกับการเมือง” จึงตอเนื่องไปถึงวาทกรรมที่
เกี่ยวของกับบทบาทของ “มาเลเซีย” วาไดเขามามีสวนอยูในเบื้องหลังจากการพูดคุยนี้อยางไร เชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธกับ “คุณทักษิณ”และ “โลกอิสลาม” หรือไม จึงกลายเปนคําถามที่ตอเนื่องตอบทบาทของมาเลเซียใน
ฐานะ “ผูอํานวยความสะดวก” นั้นเหมาะสมหรือไม ซึ่งไดพัฒนาไปเปนการสรางวาทกรรมที่เอ้ือใหกับพรรคฝายคาน
ในการโจมตีรัฐบาลคือวาทกรรม “มาเลเซียไมนาไววางใจและวางบทบาทเปนพระเอก” ซึ่งเคยประสบความสําเร็จ
ในมินดาเนา ประเทศฟลิปปนสมาแลว 
 
 ขาวสารในเดือนเมษายนยังถูกปกคลุมไปดวยวาทกรรมของ “ความรุนแรงที่ยังไมลดลง” จึงมีคําถามวาควรมี
การจัดการอยางไรจึงทําใหเกิดวาทกรรม “การพูดคุยระหวางกันดวยความจริงใจ” ดวยอางอิงไปถึงการพูดคุยที่
ดําเนินไปแลวนั้นจะชวยใหความรุนแรงไดยุติลงไดอยางแทจริง ในกรณีนี้จึงเกิดวาทกรรม “เปาแข็ง – เปาออน” 
ตอเนื่องตามมา เพ่ืออธิบายเหตุผลในทางวิชาการวาเปาหมายการทํารายของกลุมผูกอความไมสงบ ไดเคลื่อนยายจาก
ผูบริสุทธิ์ไปสูเจาหนาทีค่วามมั่นคงมากยิ่งข้ึนเปนการตอสูระหวางกองกําลังกับกองกําลังที่ทําใหการตอสูนั้นดูดุเดือด
ขึ้น ทั้งนี้ยังมีความพยายามอธิบายโตแยงดวยตรรกะอ่ืนๆ เชน การดําเนินการพูดคุยไปแลวใชวาความรุนแรงจะตองยุติ
โดยทันทีทําใหถูกเชื่อมโยงไปสูคําถามวา “ฮัสซัน ตอยิบ คือตัวจริงหรือไม” มีความสามารถในการควบคุมกองกําลัง
ในพ้ืนที่ไดจริงหรือไม ซึ่งในภายหลังที่เขาออกมาแถลงผานยูทูบวาบีอารเอ็น “ไมจริงใจ” ตอการพูดคุย กลุมท่ีไมเห็น
ตอทาทีของบีอารเอ็นอยาง ที่ปรึกษาฮิวแมนไรทวอทชประจําประเทศถึงการวิเคราะหวานี่คือการ “ลมโตะ” และ 
“ถอดปลั๊ก” การพูดคุยจากผูนําระดับสูงและสภาองคกรนําของบีอารเอ็น ความรุนแรงตอผูบริสุทธิ์จากการกราดยิง
รานน้ําชาในปตตานี จนทําใหมีผูเสียชีวิต 6 ศพนั้นทําใหวาทกรรม “ความรุนแรงที่ยังไมลดลง” ยังดํารงอยู จึงพบชุด
คําอธิบายทีโ่ตแยงวาทกรรมนี้ผานตัวเลขและสถิติวาความรุนแรงไดลดลงจริงและไมไดพุงเปาตอผูบริสุทธิ์ ยังคงเปน
การโจมตีในเปาแข็งแตยังมีบางเหตุการณที่เกิดเหตุผิดพลาดไดและนอกเหนือคําอธิบาย รวมถึงถูกอธิบายวานี่เปน
เทคนิคในการตอรองทางการเมืองของบีอารเอ็นหรืออาจมาก “ปญหาภายในของขบวนการเอง” 
 
 ปรากฏการณที่ตอเนื่องจากความไมแนนอนของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ คือ อาการความวิตกกังวลของ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตวากระบวนการพูดคุยจะดําเนินไปตอไดหรือไม มีการรวมกลุมกันเพ่ือการ
ตีความขอเสนอจากบีอารเอ็นรวมถึงการทํา “โรดแมพ” ขอเสนอจากภาคประชาสังคมไปสูทุกฝายทั้งปารตี้ A ปารตี้ B 
และสื่อมวลชนทําใหเกิดวาทกรรม “ประคับประคองสันติภาพ” เกิดข้ึนในชวงนี้และยังพบการหยิบยกประเด็น
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ขอเสนอ 5 ขอของบีอารเอ็นยังคงดําเนินไปตาม “กรอบของของรัฐธรรมนูญ” เพ่ือรักษาความชอบธรรมของ
กระบวนการพูดคุยครั้งนี้เอาไว ขณะที่ฝายที่ไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยครั้งนี้กลับยืนยันวา การยอมรับขอเสนอ
ภายใต “กรอบของของรัฐธรรมนูญ” นั้นขัดกับอุดมการณหลักของขบวนการบีอารเอ็นอยางสิ้นเชิง การที่มีตัวแทน
เขามาพูดคุยนั้นจึง “ไมใชตัวจริง” อุดมการณของบีอารเอ็นนั้นมีเปาหมายอยูที่ “เอกราช” เทานั้น ทั้งยังให
คําอธิบายวาขอเสนอของเขาไมไดสอดคลองกับความตองการของคนในพ้ืนที่อยางแทจริง วาทกรรมนี้ถูกผลิตออกมา
จากนักวิชาการและกลุมภาคประชาสังคมบางสวนอีกดวย 
  
 การออกมายื่นขอเสนอ 5 ขอผานยูทูบของบีอารเอ็นถูกทําใหถูกมองวา “ไมเปนที่นาไววางใจ” แตก็มีความ
พยายามตีความคือทาทีเหลานี้อยูหลายความหมาย เชน “บีอารเอ็นตองการสันติภาพไมนอยไปกวารัฐไทย” 
ตองการเสถียรภาพในการดําเนินการพูดคุยอยางตอเนื่อง หรือทาทีที่แข็งกราวและถอยคํากลาวหารัฐไทยแบบยุคลา
อาณานิคม นั้นแทที่จริงคือการรักษาบทบาทการนําในฝายขบวนการเอาไวเพ่ือสื่อสารไปสูระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ มี
ความพยายามตีความขอเสนอเรื่องของการยกระดับใหมาเลเซียเปน “ตัวกลาง” แทน “ผูอํานวยความสะดวก” อยาง
ที่เปนอยูในขณะนี้ รวมถึงเสนอให OIC เขามามีบทบาทในการคนคนกลางรวมกัน วาทกรรมชุดเดิมนั้นพยายามที่จะ
ตีความไปสูความหมายของ “ยกระดับ” ใหนานานชาติยอมรับสถานะขององคกรตอตานรัฐอยางเปนทางการในระดับ
นานาชาติ ขณะที่บางมุมมองก็โตแยงดวยเหตุผลอื่นวา OIC เปนองคกรอิสลามที่ไมสนับสนุนขบวนการชาตินิยม 
รวมถึงบีอารเอ็นเสียเปรียบมากกวาดวยซ้ํา ความเปราะบางของกระบวนการพูดคุยนี้จึงปรากฏวาทกรรม 
“ประคับประคองสันติภาพ”ใหรักษาระดับของกระบวนการใหดําเนินตอไป ทั้งนี้ความชอบธรรมที่สําคัญของผูริเริ่ม
การพูดคุยนี้โดยสภาความมั่นคงแหงชาติจึงไดอางความชอบธรรมผานวาทกรรม “ขอเสนอ 5 ขอของบีอารเอ็นยังคง
อยูภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ” ในฝายที่ไมเห็นดวยกลับมองดวยการเสนอวาทกรรมวานี่คือ “ความขัดแยงภายในของ
ฝายการเมืองกับการทหารของขบวนการ” และ สภาองคกรนําหรือ BPP นั้น “ไมสามารถคุมกองกําลังในพื้นที่ได
จริง” ดังนั้น “ฮัสซัน ตอยิบ ก็ยอมไมใชตัวจริง” ที่สมควรจะดําเนินการพูดคุยตอไปดวย 
 
 จากการวิจัยพบวาในพ้ืนที่สื่อนั้นมีการตอสูชวงชิงความหมายเพื่อพยุงให “สันติภาพ” ดําเนินไปไดเปนอยาง
มาก ขณะเดียวกันก็มีขอสังเกตวาวาทกรรม “แบงแยกดินแดน” ก็ยังเปนวาทกรรมที่สื่อมวลชนไทยวิตกกังวลอยูมาก 
โดยจะพยายามประคับประคองประเด็นไมถูกมองไดวา ใหการสนับสนุนการพูดคุยเพ่ือเปนบันไดไปสูการแบงแยก
ดินแดนจึงพยายามวางจุดยืนของการรายงานขาวอยูบนหลักท่ีสามารถสรางความชอบธรรมไดเชนเดียวกับฝายที่ริเริ่ม
การพูดคุยโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ จึงตองรักษาความชอบธรรมที่แข็งแกรงซึ่งมีเครื่องมือที่สําคัญคือการอาง
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญซ่ึงจะพบไดวาวาทกรรมดังกลาวถูกหยิบยกและย้ําไปตลอดชวงที่ทําการวิจัยและตอเนื่อง
ดวยการย้ําวาทกรรมจะไมมีการ “การยกระดับ” ของปญหาดังกลาวไปสูนานาชาตินําไปสูการ “แบงแยกดินแดน” ใน
ที่สุด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9) 
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จุดรวมของวาทกรรมในสื่อโทรทัศน (ชอง3 และ TPBS) 
 
กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
- การพดูคยุ
ภายใตก้รอบ  รธน. 
- ไมม่แียกดนิแดน 
- ยกระดบัของ
ปัญหา(tpbs) 
 

-การพดูคยุภายใต ้
กรอบ  รธน. 
-ไมม่แียกดนิแดน   
 
-ยกระดบัของปัญหา 

 

-การพดูคยุภายใตก้รอบ  
รธน. 
-ไมม่แียกดนิแดน   
 
-ยกระดบัของปัญหา 
(tpbs) 

-การพดูคยุภายใตก้รอบ  รธน. 
-ไมม่แียกดนิแดน   
-ยกระดบัของปัญหา 
 

-การพดูคยุภายใตก้รอบ  
รธน. 
-ไมม่แียกดนิแดน   
-ยกระดบัของปัญหา 
-ตา่งประเทศแทรกแซง 
-Oic ขอ้เสนอ  5  ขอ้ 

มาเลเซยีไมน่่า
ไวว้างใจ  (tpbs) 

-มาเลเซยีไมน่่า
ไวว้างใจ(tpbs) 
 
-มาเลเซยีเป็นพระเอก  
(ชอ่ง3) 

การเมอืงมาเลเซยีมี
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

  

การแกปั้ญหาดว้ย
แนวทางสนัติ
(tpbs) 
 

การแกปั้ญหาดว้ย
แนวทางสนัต ิ(ชอ่ง3) 

การแกปั้ญหาดว้ยแนวทาง
สนัต ิ(ชอ่ง3) 

การแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสนัต ิ
(ชอ่ง3) 

 

เอกภาพการเมอืง/  
การทหาร(tpbs) 
 

เอกภาพการเมอืง/  
การทหาร 

   

  
การพดูคยุ  vs เจรจา 
 

   

 -ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดถอื
ผลประโยชนข์องชาติ
เป็นหลกั  (ชอ่ง3) 
 
-ทกัษิณอยูเ่บอืงหลงั
การพดูคยุ 
 

ผลประโยชนข์องชาต(ิชอ่ง
3) 

วาระของประเทศไมใ่ชก่ารไถ่
บาปของใคร  (ชอ่ง3) 

 

 ความรนุแรงไมล่ดลง  
(tpbs) 

-ความรนุแรงไมล่ดลง 
 
-เหตเุกดิเพราะการพดูคยุ 
-ใชว่า่พดูคยุแลว้ความ
รนุแรงตอ้งยตุ ิ

-ความรนุแรงไมล่ดลง 
-เป้าแข็ง/  เป้าออ่น 

 

 ตวัจรงิหรอืไม ่  
คยุถกูกลุม่หรอืไม ่

ตวัจรงิหรอืไม ่ (tpbs) 
 
การสงัการภายในบอีารเ์อน็ 
 

ตวัจรงิหรอืไม ่ (tpbs) 
 
ฮสัซนัไมใ่ชต่วัจรงิ  เพราะบฯี  แท ้
ตอ้งเอาแตเ่อกราชเทา่นัน 

ตวัจรงิหรอืไม ่ (tpbs) 
 
ฮสัซนัไมใ่ชต่วัจรงิ  เพราะ
บฯี  แทต้อ้งเอาแตเ่อกราช
เทา่นัน 
 

  -ลม้โตะ๊เจรจา 
 
กรณีออกยทูบู 
 

  

  -บอีารเ์อ็น  ไมจ่รงิใจ  ไมน่่า
ไวใ้จ (tpbs) 
 
 

-บอีารเ์อ็น  ไมจ่รงิใจ  ไมน่่าไวใ้จ 
 
ปฏบิตักิารแยกกนัระหวา่ง
การเมอืงกบัการทหาร  (tpbs) 
 

-บอีารเ์อ็น  ไมจ่รงิใจ  ไมน่่า
ไวใ้จ 
จากขอ้เรยีกรอ้ง  5  ขอ้ 
 

   -ประคบัประคองสนัตภิาพ 
-สนัตภิาพตอ้งใชเ้วลา 

-ประคบัประคองสนัตภิาพ 
-ภาคประชาสงัคมรว่ม
ประคบัประคองสนัตภิาพ 
(tpbs) 
 

ตารางที่ 9 แสดงวาทกรรมรวมของการรายงานขาวของรายการขาวสามมติิ (ชอง3) และรายการที่นีไ่ทยพีบีเอส (ไทยพีบีเอส) 
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2) วาทกรรมที่ปรากฏในสื่อทางเลือกของฝายที่ตอตานรัฐ 
จากการศึกษาวาทกรรมของสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนใต 2556 จากกลุมตัวอยางที่

เปนสื่อทางเลือกคือ เวบไซตพูโลอินโฟ, เวบไซตอัมบรานิวสและคลิปยูทูบของบีอารเอ็น ซึ่งเปนพ้ืนที่ของการสะทอน
ความคิดและจุดยืนทางการเมืองของ “คนใน” ของผูที่อยูในฝายที่เห็นตางไปจากรัฐ โดยเมื่อพิจารณาแยกแตละสื่อมี
ขอคนพบดังตอไปนี้ 
 พูโลอินโฟ 
 ทาทีของพูโลตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพแสดงออกผานแถลงการณมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 โดย
กลาวถึงการพูดคุยสันติภาพวาพูโล “สนับสนุนการพูดคุย” โดยหยิบยกวาทกรรมวา “การพูดคุยคือแนวทาง
แกปญหาโดยสันติ” ซึ่งสอดรับกับแนวทางการเมืองและการตางประเทศท่ีเปนความถนัดของพูโล ในขณะที่ตอมาพูโล
ไมไดมีสวนรวมในโตะเจรจาดวยจึงมีประกาศในแถลงการณวารัฐไทยและบีอารเอ็น “ขาดการมีสวนรวมในสันติภาพ
กับพูโล” ในเดือนพฤษภาคมหลังจากมีปายผาทั่วในจังหวัดชายแดนภาคใตพูโลก็ออกแถลงการณวา “สันติภาพที่
แทจริงมากจากการยอมรับความเปนเจาของของชาวมลายูปตตานี” ซึ่งเปนวาทกรรม “สิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมของตนเอง” (self- determination) ทาทีของพูโลตอกระบวนการสันติภาพ ไมไดแสดงออกชัดเจนนักในถอย
แถลงแตก็เห็นความพยายามและกระตือรือรนตอการอยากเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยในครั้งนี้ซึ่งถือวาเปน
บทบาทของการชวงชิงการนําในฝายของขบวนการตอตานรัฐไทยดวยกันอีกดวย 
 
 อัมบรานิวส (Ambranews) 

 ทาทีของเวบไซตที่วิพากษวิจารณกระบวนการสันติภาพอยางเผ็ดรอนอยาง “อัมบรานิวส” มีขอเขียนคอน
มากในชวงเดือนเมษายน 2556 โดยไดวิจารณกระบวนการสันติภาพในเดือนพฤษภาคม มีเพียง 2 บทความและมี
บทความชิ้นเพียงในเดือนมิถุนายน เนื้อหาของ Ambranews มีทาทีไมเห็นดวย ไมเชื่อมั่น กับกระบวนการสันติภาพ
ทั้งยังวิพากษวิจารณทั้งฝายรัฐไทยและตัวแทนของฝาย BRN อีกดวย วาทกรรมที่เวบไซตเขาใหนิยามกับกระบวนการ
พูดคุยก็คือ “ละครสันติภาพ” ซึ่งเขาพวกอางวาการพูดคุยครั้งนี้มาจากบีบบังคับพวกนักรบที่หลบซอนอยูในฝง
มาเลเซีย โดยละครครั้งนี้จะเปนการตอนนักรบปตตานีใหขึ้นมาสูสาธารณะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับกองกําลังโมโรใน
ฟลิปปนสมาแลว นอกจากนี้ยังวิจารณการยินยอมพูดคุยภายใต “กรอบรัฐธรรมนูญไทย” เปนเรื่องที่ไมยุติธรรม ทั้ง
ยังยืนยันวากลุมนักรบเพ่ือเอกราชปาตานียังคงยึดมั่นอยูในจุดยืนเรียกรองเอกราชและตอบโตไปยังผูที่อางตัววาเปน 
“ผูสั่งการนักรบในพื้นที่” ซึ่งหมายถึง “ฮัสซัน ตอยิบ” นั่นเอง ในกรณีนี้จะพบวาการโตแยงในวาทกรรม “ตัวจริง
หรือไม” ไมไดเปนขอถกเถียงกันแตเฉพาะกลุมของผูเชี่ยวชาญหรือฝายความมั่นคงบางสวนเทานั้น แตจะพบวาเปนขอ
ถกเถียงที่กระจายตัวมาสูกลุมผูที่มีความเห็นตางจากรัฐอีกดวย ขณะเดียวกันก็พบวามีการวิพากษวิจารณการทํางาน
ริเริ่มการพูดคุย โดยเฉพาะการที่รัฐบาลมอบหมายใหคุณเฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง ในขณะนั้น
เปนผูดําเนินการประสานงานเบื้องตนกับมาเลเซีย โดยพวกเขาวิจารณวาไมเหมาะสมโดยใหเหตุผลวา “ขี้เมาและคุยโม
โออวดและชอบคอรรัปชั่น” กรณีเหตุกราดยิงรานน้ําชาในปตตานี เวบไซตนี้วิจารณวาเปน “การโยนความผิดใหกับ บี
อารเอ็นที่ไมเห็นดวยกับการเจรจาสันติภาพครั้งนี้” หรือการวิพากษวิจารณการวางระเบิดปนใหญนางพญาตานีที่หนา
มัสยิดกรือเซะวาการหลอปนเปนเพียงการคอรัปชั่น ซึ่งสะทอนวาทกรรมที่ Ambranews ยืนยันเสมอมาก็คือ   “ไม
เชื่อม่ันการดําเนินการโดยรัฐบาลไทย” 
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บีอารเอ็น 
การสื่อสารผานคลิปยูทูบของบีอารเอ็น เปนการสื่อสารผานชองทางสื่อสาธารณะเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2556 ไดสรางความฮือฮาและเสียงวิพากษวิจารณในสังคมเปนอยางมาก โดยในครั้งแรกเปนการแถลงโดย
นายฮัสซัน ตอยิบพรอมดวยนายอับดุลการิม เขาแถลงการณดวยการเรียกตัวเองวา “นักสูเพื่อประชาชนปาตานี” ที่มี
เปาหมายของการทําประโยชน “เพื่อชาวมลายูปาตานีอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” โดย “ชาวมลายูเปนอุมมะห 
(ประชาชาติ) ที่สามัคคีและแข็งแกรง” มาเพ่ือชี้แจง “เหตุผลของการปลดปลอยจากอาณานิคม” และย้ําชัดวา 
“หลังเราไดรับอิสรภาพเราจะปกครองอยางยุติธรรมที่สุด”ชุดถอยคําที่หยิบยกขึ้นมากแถลงนี้จะเห็นไดวาวางอยูบน
วาทกรรมแบบ “ชาตินิยมมลายู” ถอยคําเหลานี้จึงไมคอยเปนที่คุนหูในยุคปจจุบัน ทั้งยังมีทาทีที่ดูแข็งกราว มีการ
ตีความวานัยหนึ่งคือการสื่อสารภายในไปสูกลุมขบวนการดวยกัน ทาทีที่ “กราว” เชนนี้คือการยืนยันในจุดเดิมคือการ 
“ปลดแอก” ตนเองออกจากอาณานิคมของสยาม ซึ่งอาจมาจากการวิพากษวิจารณในกลุมผูที่ไมเห็นดวยวา บีอารเอ็น
ที่แทจริงตองการ “เอกราช” เทานั้น แตในกรณีนี้บีอารเอ็นไมไดเลือกวาทกรรมนั้น แตไดเคลื่อนยายวาทกรรมใหม ที่
ยังคงมีรองรอยของจุดยืนแบบเดิมแตเปนทาทีของการเคลื่อนไหวภายใตกรอบรัฐธรรมนูญไทยนั่นคือการเสนอวาท
กรรม “พิทักษสิทธิชาวมลายูปาตานี”และ “ความขัดแยงเกิดขึ้นจากสิทธิของชาวมลายูถูกยึดไป” (ขอ 4) โดยยัง
ถือวาเปนการคงรูปของการเรียกรองใหรัฐไทยยอมรับ “สิทธิความเปนเจาของแผนดินปาตานี” ภายใตวาทกรรม 
“การเปนเจาของดินแดนและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” ขอเสนอเรื่องให OIC เขามาเปนคนกลาง
“รับรองความชอบธรรมจากประชาคมโลกโดยให OIC เปนตัวกลาง” จึงเปนวาทกรรมเพ่ือใชในการรุกทางการเมือง
เพ่ือเปนหลักประกันของการรักษาเสถียรภาพของกระบวนการพูดคุยสันติภาพเอาไวดังจะพบถอยคําวา “การพูดคุย
วันที่ 13 มิถุนายน จะยังคงดําเนินตอไป หลังจากรัฐสภาสยามยืนยัน (รับรอง) อยางเปนทางการ ขอเรียกรอง 5 

ขอ ที่ฝาย BRN ไดนําเสนอในวันที่ 29 เมษายน 2556” 

 
รูปแบบการสื่อสารของบีอารเอ็นเปนสองจังหวะ จังหวะแรกจะเปดการแถลงดวยฝายการเมืองกอนและตอมา

ตามดวยฝายการทหารโดยฝายหลังจะมีทาทีที่แข็งกราวหนักแนนมากกวา จึงรับบทบาทการวิพากษวิจารณความไร
เอกภาพและเรียกรองใหการพูดคุยสันติภาพเปน “วาระแหงชาติ” (ดูแถลงการณจริงในภาคผนวก ก.) โดยใชวาท
กรรมชาตินิยมมลายูนําและใชวาทกรรม “ความไรเอกภาพของรัฐไทย” โดยมีขอความท่ีนาพิจารณาตอการมอง
ปญหาจากฝงไทยก็คือ “มีฝายที่เขาขางฝายรัฐบาล (นาจะหมายถึง รัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร) มีฝายที่
เขาขาง มีฝายที่เขาขางระบบศักดินา และมีอีกฝายหนึ่งที่รูสึกวาตัวเองกําลังสูญเสียผลประโยชน จึงกอใหเกิดเหตุ
รุนแรง” และไดย้ําวาการเจรจานั้นจะตองถูกผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ “กระบวนการสันติภาพควรเปนวาระ
แหงชาติ  มันไมใชเครื่องมือเพื่อลางบาปหรือความโลภของคนใดคนหนึ่ง” ในกรณีนี้จึงจะพบวาวาทกรรมคลายที่
ปรากฏอยูในสื่อกระแสหลักคือ วาทกรรมที่มีคุณ “ทักษิณอยูเบื้องหลัง”  

 
เมื่อพิจารณาการสื่อสารของบีอารเอ็นแลวก็จะพบวา การสื่อสารมีรายละเอียดและขั้นตอนในการนําเสนออยู

มาก โดยมีโครงสรางแบบแผนที่สันติภาพหรือ Roadmap ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสาร 38 หนา ในขณะที่ฝาย
รัฐไทยไมคอยมีความชัดเจนตอขอเสนอของการพูดคุย ดูแตจะมีแตเสนอเรื่องการใหหยุดความรุนแรงเทานั้น ซึ่งเมื่อ
มองในประเด็นนี้จะพบวาทาทีของบีอารเอ็นผานการสื่อสารจะพบวา เขามีบทบาทในฝาย “รุก” มากกวาฝายรัฐไทยที่
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เปนฝาย “รับ” 
 

8.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 2556” พบวา 
กลุมตัวอยางที่เปนสื่อกระแสหลักคือชอง 3 และไทยพีบีเอส พยายามที่จะกุมทิศทางขาวสารใหกระบวนการพูดคุย
สันติภาพดําเนินไปได โดยสวนหนึ่งอาศัยเปนพ้ืนที่ของสื่อสารจากภาครัฐเนื่องจากสามารถท่ีจะเขาถึงตัวแหลงขาวและ
แหลงขอมูลไดงายกวาฝง บีอารเอ็นที่ยังไมใหสื่อมวลชนไทยเขาถึง ทั้งยังพบวาสื่อกระแสหลักแมวาจะมีทาทีในการ
ตรวจสอบหรือลังเลตอกระบวนการสันติภาพ แตในเนื้อหาและทิศทางของขาวสารก็ยังมีทาทีของการรักษา
ผลประโยชนของรัฐ แตก็มีความออนไหวตอวาทกรรม “แบงแยกดินแดน” มากเปนพิเศษ โดยพบวาการนําเสนอ
ประเด็นที่คาบเก่ียวกับการแบงแยกดินแดนและการยกระดับสถานภาพของผูที่คิดเห็นตางจาก  สื่อกระแสหลักไม
สามารถที่จะเสนอทางเลือก (options) อ่ืนๆ ไดมากกวานี้ เชน เขตปกครองพิเศษ เขตปกครองตนเองหรือการ
ประกาศเอกราช โดยมีขอสังเกตจากการหยิบยกวาทกรรมที่อางความชอบธรรมจากการพูดคุยภายใตกรอบของ
รัฐธรรมนูญเนื่องจากมีความชอบธรรม ปลอดภัยและไมขัดตอกฎหมายแหงรัฐ 

 
ในขณะที่สื่อของฝายที่คิดเห็นตางจากรัฐซึ่งเปนพ้ืนที่สะทอนความคิดเห็นของ “คนใน” ที่คิดเห็นตางจากรัฐ 

พบวา เปนพื้นที่แสดงจุดยืนและประโยชนของแตละฝาย เชน พูโลอินโฟ ทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของ กลุม
ขบวนการพูโล ที่มีนายกัสตูรีเปนแกนนํา โดยแสดงความตองการของกลุมตนในการที่จะเขารวมการพูดคุยในครั้งนี้ดวย
เพ่ือเปนเวทีผลักดันวาระของตนเอง ซึ่งก็จะพบวาทกรรมวาการเขารวมพูดคุยคือการแกปญหาตามแนวทางสันติและ
วาทกรรม“สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง” (self- determination) ขณะที่อัมบรานิวส (Ambranews) 
เปนพื้นที่ของการวิพากษวิจารณกระบวนการพดูคุยสันติภาพและไมเห็นกับฝายผูนําบีอารเอ็นและฝายรัฐไทย ดวยการ
อางความชอบธรรมของประชาชนในพื้นท่ีที่จะตองตัดสินใจดวยตนเองมากกวาที่จะเปน “ละครการเจรจา” ขณะที่บี
อารเอ็น ไมเคยใชสื่อใดๆ เลยในการขับเคลื่อนวาระของตน เลือกที่จะใชสื่อใหม (New Media) อยางยูทูบที่สามารถ
ถายวีดิโอออนไลนเผยแพรไดอยางรวดเร็ว บีอารเอ็นเรียนรูที่จะสื่อสารในครั้งนี้ทําใหเขากลับเปนผูไดเปรียบและรุก
ในทางการเมืองในการยื่นขอเสนอตอรัฐไทย บีอารเอ็นสื่อสารดวยทวงทํานองที่แข็งกราว นัยวาสวนหนึ่งเปนการ
สื่อสารไปสูเซลลยอยๆ ระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่อีกดวย ดวยการหยิบยกวาทกรรม “ชาตินิยมมลายู” ในฐานะ “ผู
ปลดแอกจากอาณานิคมสยาม” และการอางในฐานะตนเปนตัวแทนของ “ประชาชาติปตตานี” ซึ่งรวมเอาทุกกลุม
ชาติพันธุเอาไวดวย ดวยการอางสิทธิของการเปน “เจาของดินแดน” และ “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของ
ตนเอง” ในกรณนีี้บีอารเอ็นจึงมีทาทีของการสื่อสารและเนื้อหาสารที่แตกตางจากฝงรัฐไทยอยางสุดขั้วมีลีลาของการ
ชวงชิงความหมายและชิงไหวชิงพริบ จุดรวมที่พอจะยังมีอยูบางแตก็ตองอาศัยการตีความอยางลึกซ้ึงลงในรายละเอียด
ก็คือ ขอเสนอ 5 ขอนั้น ยังคงอยูภายใตกรอบแหงรัฐธรรมนูญไทย แตกระนั้นหากมองเนื้อหาการสื่อสารจากทั้งสอง
ฝายจากมุมมองของสาธารณชนทั่วไป ก็พบวางายมากท่ีตีความวา สันติภาพครั้งนี้สอแววที่จะ “ลม”  

 

กรณีการสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะของกลุมภาคประชาสังคม พบความตื่นตัวอยางยิ่งของประชาคมที่สนใจใน
ปญหาภาคใตและกระบวนการสันติภาพ กระบวนการเชนนี้กอใหเกิดกลุมบล็อกเกอรหนาใหมและมีชื่อเสียงขึ้นมา
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หลายคน อยางเชน “ฮารา ชินทาโร” นักแปลอิสระที่อาสาแปลคําแถลงการณของ ฮัสซัน ตอยิบ ผานยูทูบ บทบาท
ของชินทาโรเปนทําหนาที่เปน “สะพาน” อยางไมเปนทางการระหวางสังคมมลายูปาตานีกับสังคมไทย บล็อกเกอร 
หลายคนสื่อสารเรื่องราวและแสดงทัศนะตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งมีท้ังทาทีที่เห็นดวย ลังเลสงสัย ไม
สนับสนุน วิพากษวิจารณการทํางานของสื่อมวลชน บางก็โตแยงและถกเถียงกันผานขอเขียนในบล็อก ซึ่งไดพัฒนา
กลายเปนพื้นที่ของการสนทนาในประเด็นของสันติภาพที่ทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกันได แตยิ่งมี
การถกเถียงมากข้ึนเทาไหรก็พบวา เกิดวาทกรรมบางอยางตามมาดวยคือ วาทกรรมวาดวย “สันติภาพ” “สันติวิธี” 
“ประคับประคองสันติภาพ”และ “พ้ืนที่กลาง” ทามกลางความขัดแยงซึ่งไดทําหนาที่ของการเปนพ้ืนที่สาธารณะที่
ผลิตความรูความเขาใจในกระบวนการสันติภาพอีกนัยหนึ่งดวย 
 

วาทกรรมทปีรากฏในกลุม่ตัวอยา่งททํีาการศกึษา 
 

สอืกระแสหลกั สอืของฝ่ายคดิเห็นตา่งจากรัฐ สอืภาคประชาสงัคม 
ชอ่ง  3 

รายการขา่วสามมติ ิ
TPBS 

ทนีไีทยพบีเีอส 
พโูลอนิโฟ อมับรานวิส ์ คลปิยทูบู 

ของบอีารเ์อ็น 
เวบบล็อกของDSW 

การพดูคยุภายใต ้
กรอบ  รธน. 
 
-ไมม่แียกดนิแดน   
 
-ยกระดบัของปัญหา 
 

การพดูคยุภายใต ้
กรอบ  รธน. 
 
-ไมม่แียกดนิแดน   
 
-ยกระดบัของปัญหา 
 

การพดูคยุคอืวธิกีาร
แกปั้ญหาอยา่งสนัต ิ
 

การพดูคยุคอื  “ละคร
เจรจาสนัตภิาพ” 

“ชาตนิยิมมลาย”ู 
 
ในฐานะนักตอ่สูเ้พอื
ปลดแอกตนเองจาก
เจา้อาณานคิม 

“สนัตภิาพ/ 
สนัตวิธิ”ี 

มาเลเซยีเป็นพระเอก   มาเลเซยีไมน่่า
ไวว้างใจ 
 

ขาดการมสีว่นรว่มใน
สนัตภิาพกบัพโูล 
 

“ไมเ่ห็นดว้ยกบัการ
วางกรอบเจรจาภายใต ้
รัฐธรรมนญูไทย” 

“เจา้ของดนิแดนและ
สทิธใินการกําหนด
ชะตากรรมของ
ตนเอง” 

“ประคบัประคอง
สนัตภิาพ” 

การแกปั้ญหาดว้ย
แนวทางสนัต(ิชอ่ง3) 

การแกปั้ญหาดว้ย
แนวทางสนัต ิ 

“สทิธใินการกําหนด
ชะตากรรมของ
ตนเอง”  (self- 
determination) 
 

“ไมเ่ชอืมนัการ
ดําเนนิการโดยรัฐบาล
ไทย” 

“ชาตนิยิมมลาย”ู 
และ 
“ความไรเ้อกภาพของ
รัฐไทย” 

“พนืทกีลาง” 

เอกภาพการเมอืง/  
การทหาร 

เอกภาพการเมอืง/  
การทหาร 

    

การพดูคยุ  vs เจรจา การพดูคยุ  vs เจรจา     
ความรนุแรงไมล่ดลง ความรนุแรงไมล่ดลง     
คูเ่จรจาตวัจรงิหรอืไม ่  ตวัจรงิหรอืไม ่  

 
    

ประคบัประคอง
สนัตภิาพ 
-สนัตภิาพตอ้งใชเ้วลา 

ประคบัประคอง
สนัตภิาพ 
-สนัตภิาพตอ้งใชเ้วลา 

    

ตารางที ่10 แสดงภาพของวาทกรรมที่ปรากฏจากกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
 
กระบวนการสันติภาพและสื่อไทย 
 จากการศึกษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 2556” เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธของกระบวนการสันติภาพกับการทํางานของสื่อมวลชนไทยพบวา สื่อมวลชนยังขาดความรูเรื่อง
กระบวนการสันติภาพซึ่งเปนองครูใหมสําหรับสังคมไทย สังคมไทยแตเดิมคุนเคยกับกับการเจรจาสันติภาพแบบปดลับ
ใตโตะ ซึ่งเปนมรดกประสบการณในชวงของสงครามเย็น เมื่อพิจารณาจากปูมหลังผูบรรณาธิการขาวที่รับผิดชอบฝาย
นี้มักมีเบื้องหลังมาจากการทํางานขาวดานการทหารและความมั่นคงโดยสังเกตไดจากศัพทแสงที่ใช เปนหมวดคําศัพท
ในหลักนิยมทางการทหาร (Doctrine) ในสงครามเย็น เชน การตอสูยืดเยื้อในขณะที่ศัพทเทคนิคดานกระบวนการ
สันติภาพสมัยใหมไมคอยมีถอยคําเหลานี้ จึงมีผลตอการผลิตวาทกรรมที่เอ้ือตอบรรยากาศท่ีเหมาะสมในกระบวนการ
สันติภาพและนําไปสูผลการของถกเถียงภายในสังคมขยายนอกกรอบออกอางอิงไป เชน การายงานความคืบหนาการ
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เจรจาเปนเชนไร แตกลับสรางความวิตกกังวลไปถึงการแยกดินแดน ทั้งๆ ที่ข้ันตอนที่ดําเนินอยูยังไมถึงข้ันเจรจาแต
เปนเพียงข้ันสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตประการหนึ่งวา “วิถ”ี (Mode) ของการรายงาน
ขาวของสื่อมวลชนไทยมีทาทีของการตรวจสอบ ลังเลสงสัยไมแนใจ เคลือบแคลงตอกระบวนการสันติภาพ ในหลาย
ประเด็น เชน ความเคลือบแคลงตอบทบาทของมาเลเซียและ OIC ทีต่กอยูภายใตวาทกรรมการยกระดับของกลุม
ขบวนการ บทบาทเชนนี้มีผลใหแทนที่คนทํางานสื่อจะรับบทบาทเปนผูสงเสริมใหกระบวนการสันติภาพดําเนินไปได 
กลายเปนวาทําใหคนสื่อกลายเปน “ตัวปวนในกระบวนการสันติภาพ” (Spoiler) เสียเองโดยไมไดคาดคิด ซึ่งมีผลมา
จากฐานคิดการรายงานขาวแบบสงครามที่เนนรูปแบบของการ แพ-ชนะ หรือ win – lose solution มาเกินไปจึงทํา
มันอยางเคยชินเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติซึ่งถือเปนหลุมพรางที่สําคัญของการรายงานขาวในลักษณะนี้ 
 

คําถามเบื้องตนวาทําไมสื่อมวลชนตองสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ คําตอบอยางพ้ืนฐานที่สุดกค็ือ
เครื่องมือของการแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่ไมใชความรุนแรง ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนผานอยางมนุษยผูมีอารยะควรจะ
เปน ขอเสนอที่นาสนใจตอสื่อมวลชนก็คืออาจตองเพ่ิมเติมแนวคิดและกระบวนทัศนทัศนใหมในกระบวนการสันติภาพ
ที่เคลื่อนยายมาสูแบบ ชนะ – ชนะ, win – win solution ที่ทุกฝายตางมีทางออกและทางเลือกใหมใหเกิดข้ึนใหกับ
สังคมมากข้ึน ทั้งนี้ยังมีขอสังเกตตอการสื่อสารของรัฐไทยในฝายที่ริเริ่มการการพูดคุยผานสื่อมวลชนกระแสหลักพบวา 
รัฐไทยพยายามใหขอมูลแบบประกันความเสี่ยงผานวาทกรรมที่สรางความชอบธรรม เชน การอางอิงกรอบรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนี้ยังพบวาไมคอยมีเตรียมกระบวนการใหความรูเรื่องการเจรจาสันติภาพมากนัก ทําใหสังคมสวนใหญ
ตีความหมายเหลานี้บิดออกไปจากท่ีผูสงสารตองการ เพราะความไมชัดเจนในประเด็นเหลานี้ซึ่งกระแสตอบรับสวน
ใหญจึงเปนไปในทางลบมากกวาตอบรับ ทั้งยังสัมพันธกับการกระจายขาวสารวามีอยูนอยเกินไป เชนพบวามีการแถลง
ขาววาดวยเรื่องนี้นอยมากในขาว คลายกับฝายที่ดําเนินการไมแนใจหรืออาจเกรงตอกระแสการคัดคานของดําเนินการ
กระบวนการสันติภาพครั้งนี้หรือไม   
 

นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของสื่อกระแสหลักยังไมสามารถเปนพื้นที่สาธารณะ ของความแตกตาง
หลากหลายทางความคิดไดจริงและพบวา “สื่อใหม” สามารถเขามาทําหนาที่ทดแทนบทบาทนี้ไปไดในกรณีนี้พบ
บทบาทดังกลาวในพ้ืนที่เวบบล็อกของ “ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต” บทเรียนและขอสังเกตจากเวบไซตของศูนย
เฝาระวังสถานการณภาคใต เรื่องพ้ืนที่กลางและความหลากหลายเสียง หลากหลายมุมมองบทบาทนี้จึงเปนฐานะพ้ืนที่
สาธารณะของการเตรียมความคิดของผูคนในการเปนพ้ืนที่เปลี่ยนผานความขัดแยง (Conflict Transformation) ที่
สําคัญในอนาคต 
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ภาคผนวก ก. 

 

แถลงการณ์ครังที 1 “คาํประกาศของแนวร่วมปฏิวัตแิห่งชาตมิลายูปาตานี”  , 26 เมษายน 2556 

ทีมา  : http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U&feature=share. 

คําแปลโดย : ฮาร่า  ชินทาโร    จาก  http://www.deepsouthwatch.org/node/4197 

 

อสุตาซ  ฮสัซนั  ตอยิบ  (ตวัแทน  บี.อาร์.เอ็น.)     

อสัลามอูาลยักมุวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตฮฺุ    (ขอความสนัตสิขุ  ความเมตตากรุณาของพระผู้ เป็น
เจ้าจงมีแดท่กุทา่น)     

องค์กร  บี.อาร์.เอ็น.  คือแนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาตขิองชาวมลายปูาตานี     

องค์กร  บี.อาร์.เอ็น.  ก่อตงัโดยมีจดุประสงค์เพือเป็นแนวร่วมแหง่ชาตมิลายปูาตานี    เพือให้ชาว
มลายปูาตานีจากทกุชนชนัในสงัคมเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัภายใต้  หนงึแนวเป็นนกัตอ่สู้ เพือประชาชนปา
ตานี  เพือทีจะชาวมลายปูาตานีเป็นอมุมะห์  (ประชาชาต)ิ  ทีมีความสามคัคีและมีความแข็งแกร่ง     

หลงัจากนนัเราจะได้อิสรภาพ  (หรือเสรีภาพ)  และสามารถมีการปกครองของพวกเราทีมีความ
ยตุธิรรมสงูทีสดุ     

ด้วยเหตนีุ  สําหรับประชาชนปาตานีทกุทา่น  ไมว่า่จะเป็นเชือสายสยาม  (ไทย)  เชือสายมลาย ู หรือ
เชือสายจีนก็ตาม  ประชาชนทกุคนทีอยูใ่นแผน่ดนิปาตานี  กระผมขอเรียกร้องวา่  ทกุทา่นไมจํ่าเป็นต้องตงั
ข้อสงสยัหรือเป็นห่วงเกียวกบัเรืองความยตุธิรรม  นี     

กระผมคดิวา่  แคนี่นันะครับ  คําอธิบายอยา่งสั
ิ
นๆ  จาก  บี.อาร์.เอ็น.  เกียวกบัการตอ่สู้   (ขององค์กร)  

เพือมุง่ไปสูค่วามยตุธิรรมและความเจริญจนถึงก่อตงัรัฐหนงึ     

ดนิแดนทีดีและพระเจ้าผู้ เป็นให้การอภยั   

นาย  อบัดลุการิม  คาลิบ  (หนึงในตวัแทนจากองค์กร  บี.อาร์.เอ็น.) 

http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U&feature=share
http://www.deepsouthwatch.org/node/4197
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ถ้าจะพดูถึงสถานการความรุนแรงทีเกิดขนึในปาตานี  เราจําเป็นต้องอ้างอิงประวตัศิาสตร์    เมือปา
ตานีตกเป็นอานานิคมของสยามเมือ  ค.ศ.  1785  ระบบการ  (ปกครองที)  กดขีชาวมลายอูยา่งโหดร้ายก็
เกิดขนึ   

ตงัแตบ่ดันนั  ขบวนการปลดปลอ่ยชาว  (bangsa) ปาตานีก็เกิดขนึ  เพือปลดปลอ่ยชาวมลายปูา
ตานีทีถกูกดขีและใช้ชีวิตอย่างทรมานจากการปกครอง  แบบอานานิคมของสลาม  (ขบวนการเหล่านี
เกิดขนึ)  เพือมุง่ไปสูส่นัตภิาพทีแท้จริง     

องค์กร  บี.อาร์.เอ็น.  มีทา่ทีอยา่งไรหลงัจากการเจรจาในวนัที  28  ก.พ.  ค.ศ.  2013  ทีผา่นมา    เราจะ
ดําเนินการตอ่สู้จนถึงกําจดัการปกครองแบบอานานิคมและการกดขีของชาวมลายปูาตานี     

องค์กร  บี.อาร์.เอ็น.  มีทา่ทีอยา่งไรตอ่การพดูคยุสนัตภิาพทีจะมาถึงนี     

การพดูคยุจะดําเนินตอ่ไปโดยมีเงือนไข  (ตอ่ไป)     

๑.  นกัลา่อานานิคมสยามต้องยอมรับให้ประเทศมาเลเซียเป็นคนกลางผู้ไกลเ่กลีย  (mediator) ไมใ่ชแ่คผู่้ ให้
ความสะดวก  (facilitator)   

๒.  การพดูคยุเกิดขนึระหวา่งชาว  (bangsa) ปาตานี  ทีนําโดย  บี.อาร์.เอ็น.  กบันกัลา่อานานิคมสยาม     

๓.  ในการพดูคยุ  จําเป็นต้องมีพยานจากประเทศอาเซียน  องค์กร  OIC และองค์กร  NGO   

๔.  นกัลา่อานานิคมสยามต้องปลอ่ยผู้ ทีถกูควบคมุตวัทกุคนและยกเลิกหมายจบัทงัหมด  (ทีเกียวข้องกบัคดี
ความมนัคง)  โดยไมมี่เงือนไข     

๕.  นกัลา่อานานิคมสยามต้องยอมรับว่า  องค์กร  บี.อาร์.เอ็น.  เป็นขบวนการปลดปลอ่ยชาว  (bangsa) ปา
ตานี  ไมใ่ชก่ลุม่แบง่แยกดนิแดน 

 

แถลงการณ์ครังที  2  “คาํอธิบาย:  ข้อเรียกร้องขันแรก  5 ข้อ  วันที  29 เมษายน  2556    

ทีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=x6r5WxFlBlY 

คําแปลโดย  :  ฮาร่า  ชินทาโร    จาก  http://www.deepsouthwatch.org/node/4301 
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ฮจัญี  อาดมั  มูฮมัมดั  นูร  (หนึงในขณะตวัแทน  BRN)  

อสัลามอูาลยักมุวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตฮฺุ  (ขอความสนัตสิขุ  ความเมตตากรุณาของพระผู้ เป็นเจ้า
จงมีแดท่กุทา่น) 

ผมชือ  ฮจัญี  อาดมั  มฮูมัหมดั  นรู  ซงึเป็นหนงึในตวัแทนองค์กรแนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาติมลายปูาตานี  (BRN) 

ในการเจรจาสนัตภิาพกบัรัฐบาลไทยเมือวนัที     เมษายน  ค.ศ.    

สิงทีเกิดขนึทีปาตานี  ณ  ปัจจบุนันีคือการตอ่ต้านของประชาชนทีถกูบงัคบัให้ใช้ชีวิตภายใต้การกดขี
และ  การปกครองแบบอาณานิคมของสยามทีโหดร้ายเป็นเวลาหลายร้อยปี    ฆาตกรรม  (การฆา่ชาวมลายู
โดยคนสยาม)  เกิดขนึในทกุสถานทีโดยชาวมลายไูมส่ามารถป้องกันตวัเองได้  และชาวมลายจํูานวนมาก
เสียชีวิตและหายไป  โดยไมท่ราบวา่หลมุฝังศพอยู่ทีไหน      ทางด้านการศกึษา  นกัล่าอาณานิคมสยาม
เปลียนระบบการศกึษาแบบมลายเูป็นระบบการศกึษาแบบไทย  จนทําให้เดก็มลายหูลายตอ่หลายคนต้อง
สญูเสียอตัลกัษณ์  (ของชาวมลาย)ู  ทางด้านเศรษฐกิจ  (ชาวมลายู)  มีดนิแดนทีอดุมสมบรูณ์  แตป่ระชาชน
ประสบความยากจน  จนทําให้หนุม่สาวชาวมลายหูลายแสนคนต้องอพยพไปทํามาหากินทีมาเลเซียหรือ
สถานทีอืนๆ  (ไมส่ามารถทํามาหากินทีบ้านเกิดได้) นีคือทีมาของกระบวนการปลดปลอ่ยชาวมลายปูาตานี
จากการปกครองแบบอาณานิคมของสยาม   

พวกเราพร้อมทีจะเสียสละชีวิต  ร่างการและทรัพย์สิน  ในการตอ่สู้ เพือสิทธิและการปลดปล่อยของ
ชาวมลายจูากการปกครองแบบอาณานิคม  สําหรับการดําเนินการเจรจา  พวกเรานําเสนอข้อเรียกร้องขนั
แรกทงัหมดห้าข้อ   

.  การเจรจาครังนีเกิดขนึระหวา่งตวัแทนนกัตอ่สู้ปาตานีทีนําโดยแนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาตมิลายปูาตานี  (บี
อาร์เอ็น)  กบัรัฐบาลไทย  เนืองจาก 

a. บีอาร์เอ็นเป็นองค์กรปลดปลอ่ยซงึเป็นตวัแทนสําหรับประชาชนชาว  (เชือสาย)  มลายปูาตานี   

b. บีอาร์เอ็นพิทกัษ์สิทธิประโยชน์ประชาชนชาว  (เชือสาย)  มลายปูาตานี 

c. บีอาร์เอ็นเป็นองค์กรทีได้รับมอบภารกิจเพือตอบสนองความต้องการของประชาชนชาว  (เชือสาย)  มลายู
ปาตานี 
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.  แนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาตมิลายปูาตานี  (บีอาร์เอ็น)  เห็นด้วยทีจะแตง่ตงัรัฐบาลมาเลเซียเเป็นคนกลาง  ซงึมี
สว่นรวมโดยตรงในการเจรจา 

a. เพือให้กระบวนการเจรจาดําเนินอยา่งสะดวกและประสบความสําเร็จ 

b. เพือให้กระบวนการนีได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสงัคมมลายปูาตานีและประชาคมโลก   

c. เพือให้มีผู้ ไกลเ่กลียปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองทีดนิแดนปาตานี 

.  นอกจากนี  การเจรจาต้องมีตวัแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน  องค์กรโอไอซีและองค์กรเอ็นจีโอตา่งๆ  
เป็นพยาน 

a. ในบริบทของการตกลงระหวา่งบีอาร์เอ็นกบัรัฐบาลไทย  จําเป็นต้องมีพยานจากสงัคมนานาชาต ิ (สงัคม
โลก)  และตวัแทนขององค์กรระดบัโลกทียึดถือสิทธิมนษุยธรรมและนบัถือหลกัความ  ยตุธิรรมและสนัตภิาพ 

b. เพือทีจะกระบวนการเจรจานีได้รับการยอมรับอย่างตอ่เนืองสําหรับทงัสองฝ่าย   

.  รัฐบาลไทยจําเป็นต้องยอมรับวา่ชาว  (เชือสาย)  มลายปูาตานีมีสิทธิในความเป็นเจ้าของดนิแดนปาตานี
เนืองจาก 

a. ความขดัแย้งทีเกิดขนึในดินแดนปาตานีมีสาเหตเุนืองจากสิทธิความเป็นเจ้าของของชาวมลายถูกูยึด  
(ถกูปฏิเสธ)  (โดยฝ่ายรัฐสยาม/ไทย) 

b. มีปัญหาสิทธิมนษุยธรรมและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง 

c. มีปัญหาทางด้านสิทธิการเมือง  เศรษฐกิจ  การศกึษา  สงัคมวฒันธรรม  ฯลฯ 

.  ฝ่ายแนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาตมิลายปูาตานี  (บีอาร์เอ็น)  เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยผู้ ทีถกูควบคมุตวั  
(นกัโทษทางการเมือง/ผู้ ต้องสงสยั)  เนืองจากติดคดีความมนัคงทกุคน  และยกเลิกหมายจบัทีออกสําหรับนกั
ตอ่สู้ปาตานีทกุคน  โดยไมมี่เงือนไขใดๆ   

ความขดัแย้งทีเกิดขนึทีปาตานีเพราะมีการปกครองแบบอาณานิคมของสยามบนดินแดนปาตานี  
ถ้าไมมี่การปกครองแบบอาณานิคม  ความขดัแย้งก็ไมเ่กิดขนึ   

ชาวมลายปูาตานีย่อมมีสิทธิป้องกนัตวัเองจากการปกครองแบบอาณานิคมของสยาม   
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แคนี่ครับ  ขอบคณุครับ 

 

แถลงการณ์ครังที  3    “แถลงการณ์ของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาตมิลายูปาตานี  (บีอาร์เอ็น)  ฉบับที 3”  
28 พฤษภาคม 2556  

ทีมา  :  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9vCoPDi80Rc 

คําแปลโดย  :  ฮาร่า  ชินทาโร    จาก  http://www.deepsouthwatch.org/node/4316 

ตอนที  ๑  โดย  นาย  อบัดลุการิม  คอลิด 

ความหมายของคําวา่  สนัตภิาพ  ตอ่ชาวมลายปูาตานี   

อบัดลุการิม  คอลิด  ตวัแทนองค์กรแนวรวมปฏิวตัแิหง่ชาติ  BRN ในการพดูคยุสนัตภิาพ 

ด้วยพระนามของอลัลอฮ์  ผู้ทรงกรุณา  เมตตาปราณีเสมอ 

ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น 

กระผม  อบัดลุการิม  คอลิด  ตวัแทนขององค์กรแนวรวมปฏิวตัแิหง่ชาต ิ (BRN)  

ความหมายของสนัตภิาพสําหรับพวกนกัลา่อาณานิคมสยามคือการทีชาว  (bangsa) ปาตานีคกุเขา่  
(ยอมรับการปกครองของนกัลา่อาณานิคม)  ตลอดไป   

สว่นความหมายของสนัตภิาพสําหรับชาวปาตานีคือสนัติภาพบนพืนฐานความเป็นจริง   

ทศันคตขิอง  BRN ตอ่กองทพัสยาม   

กองทพัสยามไมมี่เอกภาพในการจดัการแก้ไขปัญหาปาตานี   

มีฝ่ายทีเข้าข้างฝ่ายรัฐบาล  (นา่จะหมายถึง  รัฐบาลของ  น.ส.  ยิงลกัษณ์  ชินวตัร)  มีฝ่ายทีเข้าข้าง  มีฝ่ายที
เข้าข้างระบบศกัดนิา  และมีอีกฝ่ายหนงึทีรู้สึกวา่ตวัเองกําลงัสญูเสียผลประโยชน์  จงึก่อให้เกิดเหตรุุนแรง   

ตวัอยา่งเชน่  ในวนัที  29  เมษายน  2556  ทีผา่นมา  หลงัจากได้รับทราบข้อเรียกร้อง  5  ข้อ  (จากฝ่าย  
BRN) แมท่พัภาค  ๔  ก็สง่สญัญาเชิงลบ   
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คืนวนัที  1  พฤษภาคม  2556  ก็มีเหตกุารณ์สงัหาร  6  ศพในปัตตานี 

วนัที  2  พฤษภาคม  2556  ตอนเช้าก็กระจายข้อมลูเท็จตา่งๆ  (น่าจะหมายถึงใบปลิว)   

และท้ายสดุรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมก็ดา่นกัขา่วชอ่ง  3  เพราะเริมสิงตา่ๆ  ผิดปกติ  
(http://www.youtube.com/watch?v=pAq5atDXH-A)  

เชน่เดียวกบัเหตตุา่งๆ  เชน่   

1. สงัหารครอบครัวทีบ้านกะทอง  บองอ   

2. เหตกุารณ์  ณ  ร้านนําชาบ้านดามาบเูวาะห์   

3. เหตกุารณ์ทียิง  10  ศพ  ณ  มสัยิดอลัฟรุกอน  บ้านไอปาแย  อ.เจาะไอร้อง  จงัหวดันราธิวาส   

4. เหตกุารณ์ทีร้านนําชาบ้านกาโสด  อ.บนันงัสตา  จ.ยะลา   

5. เหตกุารณ์กราดยิงประชาชนทีปโูละปโูย  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี   

6. เหตกุารณ์กราดยิงทีปอเนาะบกิูตโตแร  (ควนหรัน)  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา  และอืนๆ   

นอกจากนี  ยงัมีเหตกุารณ์  ณ  มสัยิดกรือเซะและตากใบ  ซึงเป็นทีรู้จกักนั 

คําเตือนถึงนกัลา่อาณานิคมสยาม:  อยา่ใช้ความรุนแรงกบัชาวปาตานี  รวมถึง  โต๊ะอืิหมา่ม  ครู  ผู้ใหญ่บ้าน  
กํานนั  (นายก?) อบต.  อสุตาซ  โต๊ะครู  และอืนๆ   

ถ้าไม ่ (รับคําเตือนนี)  เราจะพิจารณา  (ยทุธทศาสตร์ของเรา?) ใหม ่  

ขอขอบคณุ   

 

(ตอนที  ๒  โดยอสุตาซ  ฮสัซนั  ตอยิบ)   

ทา่ทีของแนวร่วมแหง่ชาตมิลายปูาตานี  BRN ตอ่การเจรจาครังตอ่ไป   

อสุตาซ  ฮสัซนั  ตอยิบ  (หวัหน้าคณะตวัแทน  BRN)  
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ด้วยพระนามแหง่อลัลอฮผู้ทรงเมตตาและปราณีเสมอ 

ขอความสนัติสขุจงประสบแดท่า่น 

 

กระผม  ฮสัซนั  บิน  ตอยิบ  หวัหน้าคณะตวัแทน  BRN  

หลงัจากสยามทําให้ปาตานีตกเป็นอาณานิคม  และปกครองด้วยการกดขีและความโหดร้าย  องค์กร  BRN 

ก็ก่อตงัขนึเพือสร้างความสามคัคีในประชาชน  (ปาตานี)  รวมตวักนัในการตอ่สู้ปลดปลอ่ยชาวปาตานีจาก
การปกครองแบบอาณานิคมของสยาม   

โดยตระหนกัถึงความทกุข์ทรมานของชาวปาตานี  เราขอยืนยนัวา่  การพดูคยุในวนัที  13  มิถนุายนจะ
ดําเนินตามทีกําหนด  หลงัจากรัฐสภาสยามยืนยนั  (รับรอง)  อย่างเป็นทางการ  ข้อเรียกร้อง  5  ข้อ  ทีฝ่าย  
BRN ได้นําเสนอในวนัที  29  เมษายน  2556  

กระบวนการสนัตภิาพควรเป็นวาระแหง่ชาต ิ มนัไมใ่ชเ่ครืองมือเพือล้างบาปหรือความโลภของคนใดคนหนงึ   

 

แถลงการณ์ครังที  4  “แถลงการณ์ของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาตมิลายูปาตานี  (บีอาร์เอ็น)  ฉบับที  4”  
24  มิถุนายน      

ทีมา  :  https://www.youtube.com/watch?v=EC5hYrI5Grg 

คําแปลโดย  :  ฮาร่า  ชินทาโร    จาก  http://www.deepsouthwatch.org/node/4402 

อสุตาซฮสัซนั  ตอยิบ  (หวัหน้าคณะพดูคยุและตวัแทน  BRN)  

ด้วยพระนามของอลัลอฮ์  ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอ  

ขอให้สนัตสิขุจงมีแดท่่าน 

  

คําประกาศ  
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แนวร่วมปฏิวตัแิหง่ชาตมิลายปูาตานี  

ตามข้อตกลงระหวา่งแนวรวมปฏิวตัแิหง่ชาตมิลายปูาตานีกบันกัลา่อาณานิคมสยามในวนัที  13  
มิ.ย.  2013ณ  กรุงกวัลาลมัเปอร์ประเทศมาเลเซีย  (ทงัสองฝ่าย)  ตกลงกนัว่าจะลดปฏิบตักิารทางทหารทีปา
ตานี  คือสามจงัหวดัชายแดนใต้และห้าอําเภอในจงัหวดัสงขลา  ตลอดชว่งเดือนรอมฎอน  ปี  2013 

  ฝ่ายแนวร่วมแหง่ชาตมิลายปูาตานีลงมตทีิจะยตุปิฏิบตัิการทางทหารตลอดช่วงเดือนรอมฎอนและ
๑๐  วนัแรกของเดือนชาวลั  (Syawal) ฮิจเราะห์ศกัราชไมใ่ชแ่คล่ดปฏิบตักิารทางทหาร  โดยมีเงือนไขและ
ขอบเขตดงัตอ่ไปนี 

 1. นกัลา่อาณานิคมสยามต้องถอนกําลงัทหารและทหารพรานทีมาจากภาค  ๑, ๒  และ  ๓  ทงัหมดและ
เจ้าหน้าทีตํารวจทีถกูสง่มาจากศนูย์กลาง  (ภาคกลาง?) ออกจากปาตานี  ซงึก็คือ  สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้และห้าอําเภอในจงัหวดัสงขลา 

 2. แมท่พัภาค  ๔  ต้องถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมูบ้่านในปาตานีคือสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้และห้าอําเภอในจงัหวดัสงขลา  ให้อยู่คา่ยใหญ่ของแตล่ะหนว่ย 

 3. ให้  (รัฐสยาม)ถอนกําลงัตํารวจและตํารวจชายแดนออกจากเขตหมูบ้่านในปาตานีคือสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้และห้าอําเภอในจงัหวดัสงขลา 

 4. ปลอ่ยบรรดา  อส.ทีนบัถือศาสนาอิสลาม  (ไมใ่ห้ประจําการ)ตลอดชว่งเดือนรอมฎอนเพือทีจะพวกเขา
สามารถปฏิบตัิศาสนกิจและสามารถใช้ชีวิตกบัครอบครัวได้อยา่งสมบรูณ์ 

 5. นกัลา่อาณานิคมสยามไมส่ามารถทําการโจมตีการสกดัถนน  และการจบั/ควบคมุตวัอยา่งเด็ดขาด 

 6. นกัลา่อาณานิคมไมส่ามารถจดักิจกรรมทางสงัคมทีเกียวข้องกบัเดือนรอมฎอน 

 7. ขอบเขตและเงือนไขดงักลา่งต้องมีการลงนามของนายกรัฐมนตรีของฝ่ายนกัลา่อาณานิคมสยาม(รัฐ
สยาม)  และต้องทําการประกาศในวนัที  3  กรกฏาคม  2013 

  เงือนไขและขอบเขตเหลา่นีเริมบงัคบัใช้ตงัแตว่นัที  1  รอมฎอน  1434  ฮิจเราะห์ศกัราช  ถึง  วนัที  10  
ชาวลั1434  ฮิจเราะห์ศกัราชเพือเป็นการแสดงเกียรติตอ่ชาวอิสลามมลายปูาตานีและเพือทีจะพวกเขา
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สามารถปฏิบตัิศาสนกิจอย่างสมบรูณ์ฝ่ายรัฐ/ฝ่ายเจ้าหน้าทีควรให้คําสงัเพือไมข่ายเหล้าหรือสิงทีทําให้เมา
และปิดแหลง่บงัเทิงและแหล่งอบายมขุตลอดชว่งเดือนรอมฎอน 

  ทีนีพวกเราขอเรียกร้องให้ทกุชนชนั/ทกุคนในสงัคม  ประชาสงัคม  องค์กร  NGO โดยเฉพาะบคุคล
สําคญัทางด้านศาสนาในปาตานีให้ความสําคญัแก่เงือนไขและขอบเขตทีกล่าวมาข้างบน 

  

คาํเตือน  

เราขอเน้นอีกครังวา่การเจรจาสนัตภิาพระหวา่ง  BRN กบันกัลา่อาณานิคมสยามมิอาจเกิดขนึตราบใดทีนกั
ลา่อาณานิคมสยามไมดํ่าเนินและให้คําตอบตอ่ประเ◌็ด็นตอ่ไปนี 

1. ข้อเรียกร้องห้าข้อจาก  BRN ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาของรัฐสยาม 

2. การเจรจาสนัตภิาพต้องเป็นวาระแหง่ชาติ 

3. ต้องกําหนดฐานะของหวัหน้าคณะตวัแทนไทยและฐานะของหวัหน้าคณะนนัต้องมนัคง  

4. ไมมี่การเจรจาลบัหรือไมเ่ปิดเผย 

 แคนี่ก่อนครับ  วสัลาม  ขอให้ทกุทา่นโชคดีในการปฏิบตัิศาสนกิจถือศีลอดและเซอลามตั  ฮารี  รายอ 

 

แถลงการณ์ครังที  5    “แถลงการณ์มตสิภาซูรอของแนวร่วมปฏิวัตแิห่งชาตมิลายูปาตานี  (บีอาร์
เอ็น)”,  6 สิงหาคม 2556  

ทีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=8JE9NiawBL8 

คําแปลโดย  :  อบัดลุสโุกร์  ดนิอะ    http://www.oknation.net/blog/shukur/ / / /entry-  

ประกาศมตสิภาชรูอ  (ทีปรึกษา)  BRN 

  

ขอความสนัติสขุจงมีแดท่กุท่าน 

http://www.oknation.net/blog/shukur/2013/08/07/entry-3


147 
 

BRN คือขบวนการหนงึทีต้องการปลดปล่อยชาวปาตานีจากการกดขีของนกัล่าอาณานิคมสยาม
ซงึมีเป้าหมายทีจะสถาปนาความยตุธิรรม  สนัตภิาพ  และความสงบสขุแก่ชาวปาตานีในความหมาย  “  
แผน่ดนิทีอดุมสมบรูณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภยั”  เมือพิจารณาข้อเสนอ    5  ข้อแรกและเงือนไข  7  ข้อหลงั  เพือ
บรรลขุ้อตกลง(ความเข้าใจร่วม)  30  วนัเดือนรอมฎอน  และ  10  วนัเดือนเชาวาลพบว่า  นกัลา่อาณานิคม
สยามมิได้ปฏิบตัติามเลยแม้แตข้่อเดียว    ในทางกลบักนันกัลา่อาณานิคมสยามทําการบอ่นทําลาย  โกหก
และยงัคงเผยแผก่ารใสร้่ายกบัชาวปาตานี 

ดงันนัเมือพิจารณาตามมตสิภาชรูอ  (ทีปรึกษา)  BRN 

ตราบใดทีนกัลา่อาณานิคมสยามยงัมีจดุยืนดงักลา่ว  ดงันนันกัลา่อาณานินิคมสยามไมมี่สิทธิที
สานตอ่การสานเสวนาสนัตภิาพและไมมี่สิทธิอยูใ่นพืนแผ่นดนิปาตานีและจะไมมี่ตวัแทน  BRN ในการสาน
เสวนาสนัตภิาพกบัตวัแทนนกัลา่อาณานิคมสยามตลอดไป 

สขุสนัต์วนัตรุษอีดลิฟิฏรฺ  

ขอความสนัติสขุ 

เอกราช    เอกราช    เอกราช 

 

แถลงการณ์ครังที  6    “แถลงการณ์มตสิภาซูรอของแนวร่วมปฏิวัตแิห่งชาตมิลายูปาตานี  (บีอาร์
เอ็น)”,    1  ธันวาคม  2556  

ทีมา  :  http://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF TNM  

คําแปลโดย  :  ฮาร่า  ชินทาโร   

 

ฮสัซนั  บิน  ตอยิบ  อดีตหวัหน้าคณะพดูคยุ  BRN  

ขอให้สนัตสิขุจงมีแดท่่าน   

http://www.youtube.com/watch?v=bcWmriF3TNM
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BRN เป็นขบวนการปลดปล่อยชาวปาตานีจากการปกครองแบบอาณานิคมของสยาม  โดยมี
เป้าหมายเพือนําปาตานีเข้าสูค่วามยตุธิรรมและความเจริญในรูปแบบเอกราช  (merdeka) นีคือ
ความหมายของ  “สนัตภิาพอนัแท้จริง”  ไมใ่ชส่นัตภิาพภายใต้การกําหนดของนกัล่าอาณานิคมสยาม   

สําหรับการเจรจาครังตอ่ไป  ต้องตามมตสิภาปฏิวตัทีิประกาศในวนัที  6  สิงหาคม  ปี  ค.ศ.  2013  
ได้แก่   

1. จะมีการเจรจาหลงัจากรัฐสภาประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้อง  5  ข้อ  และปฏิบตัติามข้อเรียกร้องทงัหมด
อยา่งสมบรูณ์   

2. การเจรจาสนัตภิาพต้องเป็นวาระแหง่ชาต ิ และต้องได้รับการประกาศโดยนายกัรัฐมนตรีสยาม  (ไทย)   

วสัลาม   

เอกราช  เอกราช  เอกราช 
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ภาคผนวก ข. 

สรุปข้อเรียกร้อง 5  ข้อของบีอาร์เอ็น 
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